
મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

૧ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 

ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

મ ુ ુદનભાઈ રો હત, .ુપો, પીપલસટ, 

તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩

હાલમાં સંખેડા સબ ડિવજન હઠળ જોડાણો ૂ બ 

વધી ગયેલ છે. ની સામે લાઇન ટાફ ઓછો પડ 

છે.

 મ. .ુવી.કં.લી. ારા સંખેડા સબ ડિવઝનના વક 

લોડને યાનમાં રાખી સંખેડા સબ ડિવજન 

બાયફરકશનની મં ૂર  આપી દ ધેલ છે.

 મ. .ુવી.કં.લી. ારા સંખેડા સબ 

ડિવજનના વક લોડને યાનમાં રાખી 

સંખેડા સબ ડિવજન બાયફરકશનની 

મં ૂર  વડ  કચેર  ના પ  માંક: 

એમ વીસીએલ/એચ આર 

/2018/૨૮૦૦ તા: ૨૮.૦૯.૨૦૧૮ થી 

આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ નીકાલ  એચ આર

૨ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

મ ુ ુદનભાઈ રો હત, .ુપો, પીપલસટ, 
તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩

ઉ લા બ બ ના નાણા ં બલમા ંરોકડથી લીધેલ 
હોય તો પણ બલમા ંચઢાવવામા ંઆવેલ છે. 

વ ુમા ં ઉ લા બ બ આપેલ છે.  ઊડ  ય છે. 
 બદલવા માટ ની યવ થા કરવા બાબત.

સદર બાબતે જણાવવામા ંઆવે છે ક  બલમા ંખોટા 
નાણા ંચઢલ હોય એ અરજદાર ારા અર  આ યેથી 
તરતજ કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. વ ુમા ંસદર 
બાબતે ઉપલી કચેર  ને ણ કર  ઉ લા બ બ 
િવતરણ ની યવ થા કરવામા ંઆવસે.

 સદર બાબતે જણાવવામા ંઆવે છે ક 
 બલમા ંખોટા નાણા ંચઢલ હોય એ 

અરજદાર ારા અર  આ યેથી 
તરતજ કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 
વ ુમા ંસદર બાબતે ઉપલી કચેર  ને 

ણ કર  ઉ લા બ બ િવતરણ ની 
યવ થા કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ નીકાલ જનરલ 
Misc.

૩ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

મ ુ ુદનભાઈ રો હત, .ુપો, પીપલસટ, 
તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩

 કશ કલે શન બાર ની સામે એક પંખો લગાવવા 
બાબત.

સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર ીને પંખો લાગવવા 
ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

સદર કશ કલે શન બાર  પાસે પંખો 
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ લગાવડાવી  ુ ં

િનરાકર ન કરલ છે
િનકાલ િનકાલ

જનરલ 
Misc.

િનકાલ

૪ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

પટલ કર ટભાઇ જ ુભાઇ 
.ુભાટ ુર.પો.ભ ુર, તા.સંખેડા, મો.ન.ં 

૯૪૨૭૫૯૨૭૮૭

૧૧ ક.વી તળેટ  અને ૧૧ ક.વી ુ ંદર ુરા ફડરને 
િશડ ુલ મા ંસાથે પાવર આપવામા ંઆવે છે. તેના 
બદલે તળેટ  દવસે અને ુ ંદર ુરાને રા ે એમ 

અલગ િશ ટમા ંપાવર આપવા બાબત.

સદર બાબતે તાંિ ક ર તે ચકાસણી કર  જ ર  
દરખા ત મોકલવામા ંઆવશે.

સદર બાબતે જણાવવા ુ ંક ડિવજન 
ઓ ફસ ારા પ  માંક:૪૧૧૨ તા: 
૬.૧૨.૧૮   થી  કાયપાલક ઇજનેર, 
એ.એલ.ડ .સી. ગો ી વડોદરા જ ર  
કાયવાહ  કરવા સા ુ ંજણાવવામા ં
આવેલ છે. અને મં ૂર  મ યે થી જ ર  
કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ નીકાલ જનરલ 
Misc.

૫ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

સમીરભાઈ આર. શેખ, .ુપો. તા. સંખેડા, 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૨૫૩૪૮૬

 અર ઠા ફડરના હાંડોદ થી સંખેડા વ ચેના વાયરો 
બદલવા તથા સમારકામ કરવા બાબત.

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર સંખેડાને જ ર  લાઇનનો 
મોજણી દન -૭ મા ંકર  તાંિ ક મં ૂર  લઈ 
સમારકામ કરવામા ંજણાવવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૩૦.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18

૬ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

સમીરભાઈ આર. શેખ, .ુપો. તા. સંખેડા, 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૨૫૩૪૮૬

સંખેડા ટાઉનમા ંલાઇન ટાફ વધારવા બાબત.
મ. .ુવી.કં.લી. ારા સંખેડા સબ ડિવજનના વક 
લોડને યાનમા ંરાખી સંખેડા સબ ડિવજન 
બાયફરકશનની મં ૂર  આપી દ ધેલ છે.

 મ. .ુવી.કં.લી. ારા સંખેડા સબ 
ડિવજનના વક લોડને યાનમા ંરાખી 
સંખેડા સબ ડિવજન બાયફરકશનની 
મં ૂર  વડ  કચેર  ના પ  માંક: 
એમ વીસીએલ/એચ આર 
/2018/૨૮૦૦ તા: ૨૮.૦૯.૨૦૧૮ થી 
આપવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ નીકાલ એચ આર

૭ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ક ુભાઈ વાભાઇ રબાર , .ુ આકાખેડા, 
તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭

 આકાખેડા ગામમા ંગામતળમા ંકરવામા ંઆવેલ 
બોરમા ંએ.  જોડાણ આપવા બાબત.

સદર બાબત નીિતિવષયક હોય ઉપલી કચેર એ 
મોકલવામા ંઆવશે.

સદર બાબતે જણાવવા ુ ંક અરજદાર 
નો બોર ગામતળ મા ંમકાન ની 

પાછળ વાડમા ંગામ ની વ ચે આવેલ 
છે. સદર બોરના ૭-૧૨ના ઉતારા 

નીકળતા નથી થી િનયમા ુસાર  
વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કને શન 
બાબત

નકારા મક 
િનકાલ

૮ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ક ુભાઈ વાભાઇ રબાર , .ુ આકાખેડા, 
તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭

માંકણી આકાખેડામા ંલાઇનના વાયર ઢ લા થઈ 
ગયેલ છે ુ ંસમારકામ કરવા બાબત.

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર સંખેડાને જ ર  લાઇનનો 
મોજણી દન -૭ મા ંકર  તાંિ ક મં ૂર  લઈ 
સમારકામ કરવામા ંજણાવવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૦૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૯ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ક ુભાઈ વાભાઇ રબાર , .ુ આકાખેડા, 
તા. સંખેડા, મો. ન.ં ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭

 લ મણભાઈ છગનભાઇ માછ  ુ ંખેતીવાડ  
જોડાણ માટ તા. ૧૪/૮/૨૦૧૮ ના રોજ ટ ટ રપોટ 
આપેલ છે. લાઇન ુ ંકામ થઈ ગયેલ છે ા સફોમર 

ૂ કવા ુ ં બાક  છે.

સદર જોડાણ માટ ૬૩ ક.વી.એના ા સફોરમરની 
જ ર હોય ડભોઇ ડિવજનમાંથી મેળવી જોડાણ ચા  ુ
કર  આપવામા ંઆવશે.

પડતર ૨૦.૧૨.૧૮
નવા 

કનેકશન Dec-18

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૦ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

માછ  તે ુમાર કંચનભાઈ, ,ુ 
માછ ુરા, તા. સંખેડા, મો.ન.ં 

૯૮૨૫૫૧૨૮૪૬
માંકણી એ.  ફ ડરમા ંિસગલ ફઝ સ લાય 

દર યાન લાઇટ બરાબર મળતી નથી.

સદર ફ ડરના િસગલ ફઝ વીજ જોડાણ તથા લોડની 
ચકાસણી કર  યો ય મતાના એસ.પી.ડ .ટ  
ા સફોરમર દન-૭ મા ંલગાવવા માટ ૂ ચના 

આપવામા ંઆવેલ છે.

સદર  ના િનકાલ અ વયે નવીન 
એસ ડ  ા સફોમર તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ 
ના રોજ ચા  કર  ૨૪ કલાક વીજ 

ુરવઠો યથાવત કરલ છે

િનકાલ િનકાલ
જનરલ 

Misc.
િનકાલ

૧૧ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

માછ  તે ુમાર કંચનભાઈ, ,ુ 
માછ ુરા, તા. સંખેડા, મો.ન.ં 

૯૮૨૫૫૧૨૮૪૬
૧૦ ક .વો કોમિશયલ કને શન એન.એ જમીનમા ં
જોઈએ છે તેના માટ યો ય કાયવાહ  કરવા સા ુ.ં

નવા જોડાણ માટ ર જ શન કર  િનયમ ુજબ 
કને શન આપવા માટ ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

નવા જોડાણ માટ ર જ શન કર  
િનયમ ુજબ કને શન આપવા માટ 

ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ નીકાલ

નવા 
કનેકશન

૧૨ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ભાઇલાલભાઇ શનભાઈ તડવી .ુ 
સરિસ ડા (રા)ં તા; સંખેડા ાહક નંબર: 

૦૨૭૦૫/૦૦૩૦૭/૭
વીજ જોડાણ ુ ંિમટર બદલવા બાબત॰ નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દન -૩ મા ંિમટર બદલવા 

માટ ૂ ચના આપેલ છે.

સદર િમટર બળેલ હોઈ ાહક ારા 
બળેલ િમટર ચા  . ૯૦૦/- પાવતી 
નંબર:૦૮૫૫૬૧ તા: ૪.૧૨.૧૮ થી 

ભરતા,  િમટર તા ૫.૧૨.૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત િનકાલ

૧૩ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

કંચન ભાઈ બીજલભાઇ તડવી .ુ 
સોઈથા તા; સંખેડા ાહક નંબર: 

૦૨૭૨૨/૦૦૧૬૮/3

વીજ જોડાણ ની લાઇન નો સિવસ વાયર બદલવા 
બાબત.

નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દન -૩ મા ંસિવસ વાયર 
બદલવા માટ ૂ ચના આપેલ છે.

સદર ાહક  સિવસ વાયર બળેલ 
હોય,  બદલવાનો ચા  . ૩૬૬/- 

પાવતી નંબર:૮૧૨૬૪ તા: ૨૯.૧૧.૧૮ 
થી ભરાવી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ 
સિવસ વાયર બદલી આપેલ  છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૧૪ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ચં ુ ભાઈ છ તાભાઈ રાણા .ુ સંખેડા 
ાહક નંબર: 02751/01272/8

લાઇટ બલ વ  ુઆવ ુ ંહોવાથી િમટર બદલી 
આપવા બાબત.

નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દન -૩ મા ંિમટર બદલવા 
માટ ૂ ચના આપેલ છે.

સદર િમટર વ  ુફર ુ ંહોવાની ફ રયાદ 
હોઈ િમટર ટ ટગ ચા  . ૧૧૦/- 

પાવતી નંબર:૦૮૪૭૪૩ તા: 
૩૦.૧૧.૧૮ થી ભરાવી િમટર 

૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ મીટર બદલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત િનકાલ

૧૫ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ
સંખેડા, 
ચાંદોદ

ી ડ  સી મકવાણા 

નાયબ ઇજનેર  

સંખેડા પેટા િવભાગ 

9925208289

ક ુભાઈ સોમાભાઇ તડવી :ુ ટબા 
તા;સંખેડા ાહક નંબર: 
૦૨૭૦૧/૦૦૩૯૩/૮

વીજ િમટર ની ડ લે આવતી નથી થી બદલી 
આપવા બાબત.

નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દન -૩ મા ંિમટર કંપની ના 
િનયમો ુસર બદલવા માટ ૂ ચના આપેલ છે.

સદર િમટર બળેલ હોઈ બળેલ િમટર 
ચા  ાહક ારા . ૯૦૦/- પાવતી 
નંબર:૦૮૨૨૩૪ તા: ૧૧.૧૨.૧૮ થી 
ભરતા,  િમટર ૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ 

બદલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત Dec-18

૧૬ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૧
ી એન ડ  ધાન. 

મો:૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫

ી બાલાલ બ ુભાઇ પ ઢયાર 
ગામ:- પાટોદ,તા:- પાદરા

૯૮૯૮૬૧૧૭૩૩

એ  પીડ સી-આરસી વીજ જોડાણ ના ૨૦૧૨ મા ં
નાણા ંભરપાઈ કરલ હોવા છતા ંવીજ જોડાણ ચા  ુ

 ન થવા  બાબત.

પેનલ અડવોકટ નો ઓપેિનયન મેળવી તે ુજબ 
આગળ ની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

સદર ક સા મા ંએમ વીસીએલ 
તરફથી હાઇ-કોટ મા ંકસ દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે નો િનણય 
પડતર છે. તેમ છતા ંપેનલ અડવોકટ 
નો ઓપેિનયન મેળવી તે ુજબ 
આગળ ની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૦૪.૦૧.૧૯
જનરલ 

Misc.
Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૭ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા મોભા
ી વી પી દાતે     

  મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪ 

ી નટવરિસહ પ ઢયાર
ગામ:- ચોકાર ,તા:- પાદરા

૯૯૦૯૦૯૯૩૧૧

સરકાર ી ારા સરદાર આવાસ ના મકાનો સીમ 
િવ તારમા ં ીઓ ના નામે ફાળવવામા ંઆવે છે 
૭/૧૨ મા ં ી ુ ંનામ ન હોવાથી વીજ જોડાણ 

મળ  ુનથી.

આવા ક સા મા ંતા ુકા િવકાસ અિધકાર  ીએ 
આપેલ િનણય ુજબ જો પડપ ી યોજના મા ં
િવજકનેશન લેવા ુ ંહોય તો લાભાથ  તર ક પિત ુ ં
નામ નોય તેવા ક સા મા ંજ ર  દ તાવે  ુરાવા 
મક, રશનકાડ, પ ની ના નામની આવાસ ના મકાન 

ની આકારણી, 7/12 8અ મા ંપિત ુ ંનામ િવગેર 
ુરાવા ર ૂ કય થી િવજ-જોડાણ આપવાની કાયવાહ  

કરવામા ંઆવશે તેવો િનણય લેવામા ંઆવેલ છે.    

આવા ક સા મા ંતા ુકા િવકાસ 
અિધકાર  ીએ આપેલ િનણય ુજબ 
જો પડપ ી યોજના મા ંિવજકનેશન 
લેવા ુ ંહોય તો લાભાથ  તર ક પિત ુ ં
નામ નોય તેવા ક સા મા ંજ ર  
દ તાવે  ુરાવા મક, રશનકાડ, 
પ ની ના નામની આવાસ ના મકાન 
ની આકારણી, 7/12 8અ મા ંપિત ુ ં
નામ િવગેર ુરાવા ર ૂ કય થી િવજ-
જોડાણ આપવાની કાયવાહ  કરવામા ં
આવશે તેવો િનણય લેવામા ંઆવેલ છે. 
   

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન િનકાલ

૧૮ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા મોભા
ી વી પી દાતે     

  મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪ 

ી નટવરિસહ પ ઢયાર
ગામ:- ચોકાર ,તા:- પાદરા

૯૯૦૯૦૯૯૩૧૧

સીમ િવ તારમા ંઘરવપરાશ માટના વીજ જોડાણ 
એ  ફ ડર ને બદલે વાય ફ ડર પરથી 

આપવા બાબત.

સદર  નીિતિવષયક છે.
હાલ મા ંએમ વીસીએલ ના સ ુલર 
ન:ંMGVCL/ટ /652 DT: 06.03.2017 ુજબ િસમ 
િવ તાર મા ં ટા-છવાયા ઘરવપરાશ માટ ના નવા 
વીજ-જોડાણ એ  ફડર પરથી આવવામા ંઆવે છે 
મા ંખેતીવાડ  હ  ુમાટ 8 કલાક ી ફસ સ લાય 

તે,ઍક યાર બાદ બાક ના સમય માટ પેિશયલ 
ડઝાઈન ા સફોમર ારા િસગલ ફસ સ લાય 
આપવામા ંઆવે છે આમ ઘર વપરાશ માટ  24 
કલાક 1 ફસ વીજ- ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ંઆવે છે. 

હાલ મા ંએમ વીસીએલ ના સ ુલર 
ન:ંMGVCL/ટ /652 DT: 06.03.2017 

ુજબ તેમજ ુજરાત રા યના ઉ  
અને પે ો લયમ િવભાગ, ગાંધીનગર 
ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. 
૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ુજબ િસમ િવ તાર મા ં
ટા-છવાયા ઘરવપરાશ માટ ના નવા 

વીજ-જોડાણ એ  ફડર પરથી 
આવવામા ંઆવે છે મા ંખેતીવાડ  
હ  ુમાટ 8 કલાક ી ફસ સ લાય 
તે,ઍક યાર બાદ બાક ના સમય માટ 
પેિશયલ ડઝાઈન ા સફોમર ારા 

િસગલ ફસ સ લાય આપવામા ંઆવે 
છે આમ ઘર વપરાશ માટ  24 કલાક 
1 ફસ વીજ- ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ં
આવે છે. 

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૯ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા મોભા
ી વી પી દાતે     

  મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪ 

ી હમાં ુભાઈ દવરાજભાઈ વહોરા
ગામ:- વણછરા,તા:- પાદરા

૯૯૯૮૯૯૨૧૭૯ 

નવીન એ  વીજ જોડાણ માટ ના દાજપ  ના 
નાણા ંતા:- ૧૯.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરલ 

છે પરં  ુ ા સફોમર આવેલ નથી.

નવા ા સફોમર ઉપરની કચેર  થી મ યેથી 
આપ વામા ંઆવશે.

નવીન એ  વીજ જોડાણ માટ ુ ં
ા સફોમર તા:- ૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ 

ચડાવી વીજ જોડાણ ચા  ુકર   ુ ં
િનરાકરણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ ા સફોમર 
બાબત

િનકાલ

૨૦ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨ 
ી પી બી પટલ    

 મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮ 

ી ઠાકોરભાઈ પટલ- કશાનસંઘ ુખ
ગામ:- પાદરા

૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮
૧ ) ૧૧ કવી કોથવાડા એ  ફ ડર મા ંલો વો ટજ 

આવવા ંબાબત.

હાલ મા ંસરસવણી થી કોથવાડા ગામ ુધી ના ૮ 
કલોમીટર ના ૂના વીજ-રશા સરદાર ૃ િષ યોજના 
હઠળ બદલવામા ંઆવેલ છે થી સદર લો વો ટજ 
સમ યા ુ ંિનરાકરણ આવી ગયેલ છે અને ની 
થળ તપાસણી કરલ છે.

હાલ મા ંસરસવણી થી કોથવાડા ગામ 
ુધી ના ૮ કલોમીટર ના ૂના વીજ-

રશા સરદાર ૃ િષ યોજના હઠળ 
બદલવામા ંઆવેલ છે થી સદર લો 
વો ટજ સમ યા ુ ંિનરાકરણ આવી 
ગયેલ છે અને ની થળ તપાસણી 
કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૨૧ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૧
ી એન ડ  ધાન. 

મો:૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫

ી ઠાકોરભાઈ પટલ- કશાનસંઘ ુખ
ગામ:- પાદરા

૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮
પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં વીકારવા 

માટ યવ થા કરવા બાબત.

પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં વીકારવા માટ 
નવી એજ સી ની િનમ ૂક માટ વડ  કચેર  ારા 
તા તર મા ંઆપવામા ંઆવેલ પરખા ુજબની 
કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે

પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં
વીકારવા માટ નવી એજ સી ની 

િનમ ૂક માટ વડ  કચેર  ારા તા તર 
મા ંઆપવામા ંઆવેલ પરખા 

ુજબની કાયવાહ  હાથ ધરવામા ં
આવશે

પડતર  --- રવ /ુ બીલ

APPROVAL 
PENDING 

AT HIGHER 
AUTHORIT

Y. 
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૨ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨ 
ી પી બી પટલ    

 મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮ 

ી ઠાકોરભાઈ પટલ- કશાનસંઘ ુખ
ગામ:- પાદરા

૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮
ૂય શ ત યોજના-SKY યોજના હઠળ ૧૧ કવી ર ુ ં

એ  ફ ડર પર કામ ચા  ુકરવા બાબત.

સદર ક મ હઠળ ાહકો ના ચેક ુ ં રયાલાયઝેસન 
70 % કરતા ંઓ ં હોવાને લીધે પેિશયલ કસ મા ં
મ ૂર  માટ ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ લી. ખાતે 
મોકલાયેલ છે. ની મં ૂર  આ યા બાદ આગળની 
કાયવાહ  કરવામા ંઆવસે.

સદર ક મ હઠળ ાહકો ના ચેક ુ ં
રયાલાયઝેસન 70 % કરતા ંઓ ં 
હોવાને લીધે પેિશયલ કસ મા ંમ ૂર  
માટ ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ લી. 
ખાતે મોકલાયેલ છે. ની મં ૂર  
આ યા બાદ આગળની કાયવાહ  
કરવામા ંઆવશે.

પડતર  --- સોલાર કમ

APPROVAL 
PENDING 

AT HIGHER 
AUTHORIT

Y. 

૨૩ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨ 
ી પી બી પટલ    

 મો: 
૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮ 

ી ઠાકોરભાઈ પટલ- કશાનસંઘ ુખ
ગામ:- પાદરા

૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮
સરસવણી ગામે નવીન સબ ટશન બનાવવા 

બાબત

સદર સબ- ટશન માટ જમીન સંપાદન માટની 
કાયવાહ  ઠરાવ મેળવીને GETCO કંપની ારા કરાયેલ 
છે. હાલ મા ં ની ફાઇલ કલે ટર કચેર  મા ંહોય 
યાથી મં ૂર  મ યા બાદ આગળની કાયવાહ  
કરવામા ંઆવશે.

સદર સબ- ટશન માટ જમીન સંપાદન 
માટની કાયવાહ  ઠરાવ મેળવીને 
GETCO કંપની ારા કરાયેલ છે. હાલ 
મા ં ની ફાઇલ કલે ટર કચેર  મા ંહોય 
યાથી મં ૂર  મ યા બાદ આગળની 
કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર  ---

ન ુ ં
SS/GETCO 
RELATED

WORK ON 
THE PART 
OF GETCO

૨૪ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૧
ી એન ડ  ધાન. 

મો:૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫

ી જશપાલિસહ એમ પ ઢયાર- 
ધારાસ ય ી પાદરા
૯૯૭૯૩૯૬૧૯૫ 

પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં વીકારવા 
માટ યવ થા કરવા બાબત.. ઊ ુ ંકરવા બાબત.

પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં વીકારવા માટ 
નવી એજ સી ની િનમ ૂક માટ વડ  કચેર  ારા 
તા તર મા ંઆપવામા ંઆવેલ પરખા ુજબની 
કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે

પાદરા શહર મા ંવીજ બલ ના નાણા ં
વીકારવા માટ નવી એજ સી ની 

િનમ ૂક માટ વડ  કચેર  ારા તા તર 
મા ંઆપવામા ંઆવેલ પરખા 

ુજબની કાયવાહ  હાથ ધરવામા ં
આવશે

પડતર  --- રવ /ુ બીલ

APPROVAL 
PENDING 

AT HIGHER 
AUTHORIT

Y. 

૨૫ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨
ી પી બી પટલ 

૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮

ચૌહાણ છ સંગ ઉદસંગ        ગામ : 
મહ મદ ુરા            ાહક નંબર: 

૫૦૧૪૩/૦૦૨૮૭/૨

       એ  ુ ં૩ Phase િમટર બળ  જવા બાબત  
                                ની તાર ખ : 

૧૪.૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૧૮.૧૧.૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૧૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત િનકાલ

૨૬ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨
ી પી બી પટલ 

૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮
સરપંચ ી ામ પંચાયત       ગામ : 
ુણા  ાહક નંબર : ૫૦૧૩૭/૦૦૨૮૭/૨

      વોટર વકસ ુ ંફૌ ટ  મીટર બદલવા બાબત  
                         ની તાર ખ : 

૨૧.૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત િનકાલ

૨૭ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨
ી પી બી પટલ 

૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮
પાટણવા ડયા નગીનભઇ છ ુભાઈ ગામ 
: સાદડ ાહક નંબર:૫૦૧૦૮/૦૦૩૨૩/૦

       એ  ુ ં૩ Phase િમટર બળ  જવા બાબત  
                                ની તાર ખ : 

૧3.૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૧૭.૧૧.૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૧૭.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત િનકાલ

૨૮ ૦૪.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૨
ી પી બી પટલ 

૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮

ધી ભાઈ ઓઘાભાઈ છડોતરા ગામ: 
ઉમરાયા ાહક નંબર: 
૫૦૧૪૦/૦૦૭૨૧/૦

ઘર વપરાશ ુ ંમીટર નો લોક બળ  જવા બાબત 
 ની તાર ખ : ૦૩.૧૨.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત િનકાલ

૨૯ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૧ ી એન ડ  ધાન. 
મો:૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫

અશોકા લેટ એસોસીએસન ગામ: 
ભાયલી ાહક ન:ં૦૨૬૪૭૦૨૧૪૯૦

  ૩ Phase િમટર બળ  જવા બાબત                
                  ની તાર ખ : ૧૨ .૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૧૨.૧૧.  ૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૧૨.૧૧.  ૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત

િનકાલ

૩૦ ૦૪.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ં ુવા પાદરા-૧ ી એન ડ  ધાન. 
મો:૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫

સરપંચ ામ પંચાયત  ગામ: બલ ાહક 
ન:ં ૦૨૬૪૭૨૬૩૧૭૫   

  વોટર વકસ ુ ં ૩ Phase િમટર બળ  જવા 
બાબત                                  ની 

તાર ખ : ૧૪.૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૧૪.૧૧.  ૧૮ ના રોજ 
બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 
:૧૪.૧૧.  ૧૮ ના રોજ બદલેલ છે િનકાલ િનકાલ 

મીટર 
બાબત

િનકાલ

૩૧ ૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  

નડ આદ 

પિ મ

ી એચ એલ 

ભલસોડ, નાયબ 

ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭ 

નટવરભાઇ ગોપાલભાઈ ચૌહાણ થાંભલો ખસેડવા બાબત

આપવામાં આવેલ દાજપ   ૨૦૯૦૩/- ભરપાઈ 

કરથી વીજ થાંભલો ખસેડવામાં આવશે તથા થયેલ 

ખચ નો હસાબ કર  ફાઇનલ બલ બનાવી 

મળવાપા  રકમ પરત કરવામાં આવશે

પડતર ૦૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૩૨ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 
પિ મ

ી એચ એલ 

ભલસોડ, નાયબ 

ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭ 

જ ુંભાઈ ખા ુભાઇ િનનામા વીજ બલમા ંખો ુ ંનામ ુધારવા બાબત 
આધાર કાડ માણે નામ ુધારવાની કામગીર  ઇ 

ઉ  મા ં તા- ૪.૧૨.૧૮ એ કરલ છે

આધાર કાડ માણે નામ ુધારવાની 
કામગીર  ઇ ઉ  મા ં તા- ૪.૧૨.૧૮ 

એ કરલ છે
િનકાલ િનકાલ

રવ /ુ 
બીલ

૩૩ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 
પિ મ

ી એચ એલ 

ભલસોડ, નાયબ 

ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭ 

ઠાકોરભાઈ ગોિવદભાઇ પરમાર 
વીજ વપરાશ બંધ હોવા છતા ંઆપેલ લોક બલ 

ુધારવા બાબત હાલના ર ડગ ુજબ વીજ બલ ુધાર આપેલ છે હાલના ર ડગ ુજબ વીજ બલ 
ુધાર આપેલ છે િનકાલ િનકાલ

રવ /ુ 
બીલ

૩૪ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 

ૂ વ

ી 

આર.આર.દર , 

નાયબ ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪ 

ુ માબેન દ પ ુમાર બારોટ F મીટરની સરરાશ રકમ મજર આપવા બાબત
વીજ મીટર બદ યા બાદના દવસો ુ ંર ડગ ુજબ 

વીજ બલ ગણીને ુધારવામા ંઆવશે

સદર અરજદાર( ાહક) ની ર ૂઆત 
ુજબ જ ર  તપાસ બાદ ઓ ફસ 
કાયવાહ  કર  તેમના બલ મા ં

.૩૩૬૧.૭૦ જમા આપી ફ રયાદ નો 
િનકાલ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
રવ /ુ 
બીલ િનકાલ

૩૫ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 

ૂ વ

ી 

આર.આર.દર , 

નાયબ ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪ 

દ પકભાઈ એમ શાહ વીજ મીટર ુ કાનની બહાર કાઢવા બાબત
તાર ખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર તથા 

મીટરપેટ  ુ કાનની બહાર બેસાડવામા ંઆવેલ છે

તાર ખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર 
તથા મીટરપેટ  ુ કાનની બહાર 

બેસાડવામા ંઆવેલ છે
િનકાલ િનકાલ

મીટર 
બાબત
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૬ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 

ૂ વ

ી 

આર.આર.દર , 

નાયબ ઇજનેર  

૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪ 

ુ ીબેન નરશચં  ખંડલવાલ  F વીજમીટર બદલવા બાબત
તાર ખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર બદલવામા ં

આવેલ છે
તાર ખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર 

બદલવામા ંઆવેલ છે િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત

૩૭ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ નડ આદ 
શહર  

વસો

ી એસ એમ પટલ 
,નાયબ 

ઇજનેર ી,૯૯૨૫૨૮
૨૧૫, વસો 

પેટાિવભાગીય 
કચેર , ,

યોિતબેન ભયલાલભાઈ પટલ બોર ૂવાનો વીજ વાયર બદલવા બાબત સિવસ વાયર બદલવામા ંઆવેલ છે િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૮ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ નડ આદ 
શહર  

વસો

ી એસ એમ પટલ 
,નાયબ 

ઇજનેર ી,૯૯૨૫૨૮
૨૧૫, વસો 

પેટાિવભાગીય 
કચેર , ,

મ ુભાઈ ૂ લ ભાઇ વણકર 
વીજ વપરાશ થયા િવના વીજ વપરાશ બતાવવા 

બાબત

N ટટસ વીજ બલ આપવામા ંઆવેલ છે હવે પછ  
ર ડગ આ યા માણે ુ ં બલ બનાવીને આપેલ 

ોિવઝનલ બલ ની રકમ બાદ કર  આપવામા ંઆવશે
િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 

બીલ

૩૯ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 

ા ય 

ી બી વી પટલ 
,નાયબ 

ઇજનેર ી,૯૯૨૫૨૦
૮૩૭૧, 

ન ડયાદ( ા ય) 
પેટાિવભાગીય 

કચેર , ,

ૂધ ઉ પાદક મંડળ  અરરા  બળ  ગયેલ વીજ મીટર બદલવા બાબત  વીજ મીટર બદલવામા ંઆવેલ છે િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત

૪૦ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
નડ આદ 

ા ય 

ી બી વી પટલ 
,નાયબ 

ઇજનેર ી,૯૯૨૫૨૦
૮૩૭૧, 

ન ડયાદ( ા ય) 
પેટાિવભાગીય 

કચેર , ,

િસમોનભાઈ ડા ાભાઇ ચૌહાણ મીટરનો લોક બળ  જવાથી લાઇટ બંધ હોવાથી
 વીજ મીટર બદલીને વીજ સ લાય ચા  ુકરવામા ં

આવેલ છે િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત

૪૧ ૦૫.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
નડ આદ 

શહર  
ચકલાસી

ી ડ  પી શાહ 
,નાયબ 

ઇજનેર ી,૯૯૨૫૨૧
૧૮૭૬, ચકલાસી 
પેટાિવભાગીય 

કચેર , ,

વીણભાઈ ભા ુભાઈ પરમાર વીજ લાઇન ચી કર  આપવા બાબત વાયર ચા ખેચીને  લાઇન મટન સ  કરલ છે િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૪૨ ૦૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

િ તેશ પટલ, સરપંચ ી ખાન ુર ામ 
પંચાયત,

ખાન ુર સીમ િવ તાર મા ંઆવેલ વાર  ુપ ુ ં
વીજ જોડાણ  હાલ મા ંમહા ુરા એ  ફ ડર પર 
જોડલ છે તેને સેવાસી વાય ફ ડર પર 
જોડ આપવા બાબત

સદર બાબત ની બ  મા ંચચા કરતા ંહાજર રહલ 
સરપંચ ી એ જણાવેલ ક હાલમા ંગામ મા ંઆવેલ 
એક વોટર વકસ ુ ંજોડાણ  સેવાસી વાય 
ફ ડર પર જોડલ છે તેમા ંથી મળ ુ ંપાણી કિમકલ 

ુ ત અને ખરાબ થઈ ગયેલ છે અને આ બોર ને 
સીલ કરવામા ંઆવેલ છે. તેથી ન ુ ંવીજ જોડાણ  
એ  ફ ડર પર આવેછે તેને સેવાસી વાય ફ ડર 
પર જોડાવા માટ ર ૂઆત કરલ છે. તે અ વયે તેઓ 
ને જણાવેલ છે ક સાધિનક ુરાવા સાથેની અર  
કોયલી પેટા િવભાગીય કચેર  ને આ યા બાદ નીિત 
િવષયક  હોય વડ  કચેર  ની મં ૂર  અથ 
મોકલવામા ંઆવશે. જ ર  મં ૂર  મ યે થી આગળ 
ની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

સદર બાબત ની બ  મા ંચચા કરતા ં
હાજર રહલ સરપંચ ી એ જણાવેલ ક 
હાલમા ંગામ મા ંઆવેલ એક વોટર 
વકસ ુ ંજોડાણ  સેવાસી વાય 
ફ ડર પર જોડલ છે તેમા ંથી મળ ુ ં
પાણી કિમકલ ુ ત અને ખરાબ થઈ 
ગયેલ છે અને આ બોર ને સીલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. તેથી ન ુ ંવીજ 
જોડાણ  એ  ફ ડર પર આવેછે તેને 
સેવાસી વાય ફ ડર પર જોડાવા 
માટ ર ૂઆત કરલ છે. તે અ વયે 
તેઓ ને જણાવેલ છે ક સાધિનક 

ુરાવા સાથેની અર  કોયલી પેટા 
િવભાગીય કચેર  ને આ યા બાદ નીિત 
િવષયક  હોય વડ  કચેર  ની 
મં ૂર  અથ મોકલવામા ંઆવશે. જ ર  
મં ૂર  મ યે થી આગળ ની કાયવાહ  
કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ

Proposal 

 

awaited 

from 

circle.

નવા 
કને શન િનકાલ

૪૩ ૦૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી િમનેશભાઇ પટલ,

છાણી પેટા િવભાગીય કચેર  મા ં ાહકોને બલ 
ભરવામા ં ૂ બ ુ કલી તેમજ ઘણો સમય લાગેછે 
તેથી આ ુ કલી ના િનવારણ માટ ઘટ ુ ંકરવા 
બાબત.

અરજદાર ી ને નવીન વીજ કલે શન સટર માટ બ  
મા ંજણાવેલ છે ક  છાણી પેટા િવભાગીય કચેર  મા ં
એટ પી મસીન બંધ હોવાથી જ ર જણાય બે ક તેથી 
વ  ુકશીયર ની યવ થા કરવામા ંઆવે છે.

અરજદાર ી ને નવીન વીજ કલે શન 
સટર માટ બ  મા ંજણાવેલ છે ક  
છાણી પેટા િવભાગીય કચેર  મા ં
એટ પી મસીન બંધ હોવાથી જ ર 
જણાય બે ક તેથી વ  ુકશીયર ની 
યવ થા કરવામા ંઆવે છે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ

૪૪ ૦૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી   ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી જ િતભાઇ મગનભાઇ પટલ,
ગામ ગણેશ ુરા, તા. વાઘો ડયા,

. વડોદરા

સવ ન. ૨૨૨/૨ ગામ ગણેશ ુરા ખાતે વીજ લાઇન 
ની સમારકામ બાબત

આપના સવ ન. ૨૨૨/૨ ગામ ગણેશ ુરા મા ંસવ 
કરતા ંઆપના ખેતર માથી પસાર થતી વીજ લાઇન 
મા ંહયાત પોલ વ ચે ુ ં તર ઘ ુ ંવધાર હોવાથી 
નવીન વીજ પોલ નાખ ુ ંજ ર  છે.  નવીન પોલ માટ 
આપના તરફ થી વે-લીવ મ યે થી આગળ ની 
કાયવાહ  હાથ ધરાશે. હાલ મા ંસદર વીજ લાઇન ના 
વાયરો ખેચીને યવ થત કર  આપવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૪૫ ૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી બા ુભાઇ સી. પટલ
નંદસર  .આઈ.ડ .સી. ખાતે ૂના ા સફોરમર ના 
થાને ઉ ચ ુણવ ા વાળા ા સફોરમર ૂ ક 

આપવા બાબત.

આ કામ માટ જ ર  સવ કર  જ ર જણાયે મ ટન સ 
કામગીર  તથા ા ફોમર ઓવેરહો લગ કર  કાયવાહ  
કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

Page 6 of 50



મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૪૬ ૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી બા ુભાઇ સી. પટલ
નંદસર  .આઈ.ડ .સી. ખાતે હયાત ા સફોરમર 
ના લી થ સટર ની ઊચાઇ વધાર  આપવા 
બાબત ॰

આ કામ માટ જ ર  સવ કર  જ ર જણાયે હયાત 
ા સફોરમર ના લી થ સટર ની ઊચાઇ વધાર  

આપવા આવશે.
પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ ા સફોમર 

બાબત Jan-19

૪૭ ૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી બા ુભાઇ સી. પટલ
નંદસર  .આઈ.ડ .સી. ખાતે હયાત સીમટ પોલ ક 
 કિમકલ ના કારણે ખવાઈગયેલ છે તેને બદલી 

આપવા બાબત.

આ કામ માટ જ ર  સવ કર  ખવાયગયેલ િસમે ટ 
પોલ ને જ ર  મં ૂર  મેળવી નવીન પોલ નાખવામા ં
આવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૪૮ ૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી બા ુભાઇ સી. પટલ
નંદસર  .આઈ.ડ .સી. ખાતે હયાત ા સફોરમર 
ના ૂના અરથ ગ ના થાને નવીન અરથ ગ કર  
આપવા બાબત.

આ કામ માટ જ ર  સવ કર  ૂના અરથ ગ બરાબર 
છે ક કમ તે ચકાસી નવીન અરથ ગ ની કામગીર  
કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૪૯ ૫.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

વડોદરા છાણી

  ી 

.એલ.વસાવા; 

નાયબ ઇજનેર, 

છાણી ; 

૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪

ી બા ુભાઇ સી. પટલ
નંદસર  .આઈ.ડ .સી. ખાતે હયાત ા સફોરમર 
ના ફરતે ફિસગ કર  આપવા બાબત

આ કામ માટ જ ર  સવ કર  ફિસગ નો ઓડર વડ  
કચેર  ારા મેળવી ફિસગ ુ ંકામ કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૫૦ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા ુણાવાડા-૧
ી એચ,િવ.શાહ. 
(ના.ઈ.) મો.-

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫

પટલ ુકશભાઈ વનભાઈ    ( માલના 
ુવાડા) ખેતીવાડ  લાઈનના વાયર ખેચવા બાબત સદર વાયર ખચી ફ રયાદ  ુિનરાકરણ કરલ છે

આ અગાઉ પે.િવ.ક ખાતે ફ રયાદ 
મળેલ ન હ પરં  ુલોક દરબાર 

તગત અરજદારની ફર યાદ મળેલ 
અને તા-૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર 

ખેતીવાડ  લાઈનના વાયર ખચી  
હલ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

િનકાલ

૫૧ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા ુણાવાડા-૧
ી એચ,િવ.શાહ. 
(ના.ઈ.) મો.-

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫

પટલ બા ુભાઈ ુલાભાઈ(સેના દ રયા 
ગોરાડા)

ખેતીવાડ  લાઈનના વાયર ખેચવા બાબત સદર વાયર ખચી ફ રયાદ  ુિનરાકરણ કરલ છે

અરજદાર ી બા ુભાઈ ુલાભાઈ 
પટલ રહ.સેના દર યા ગોરાડા ની 

ફર યાદ ુજબ થળ ઉપર ચકાસણી 
કરતા ંઅરજદાર ુ ંવીજજોડાણ  

ા સફોમરથી હાલ ચા  ુછે એ 
ા સફોમર ના ૧૧ કવીના વાયરો 

ઢ લા હોઈ તા-૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ 
ગ ગ કર  ુ ંિનરાકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

િનકાલ

૫૨ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા ુણાવાડા-૧
ી એચ,િવ.શાહ. 
(ના.ઈ.) મો.-

૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫
શેખ ુ તાકભાઈ .(નાના વાડોદર) નડતર પ ઝાડ ુ ર કરવા બાબત.

સદર બાવળ ુ ંઝાડ કાપી ફ રયાદ  ુિનરાકરણ કરલ 
છે.

સદર અરજદારની ફર યાદ આ અગાઉ 
ારય પે.િવ.ક મળેલ ન હતીપરં  ુ

લોક દરબાર તગત તા-
૨૭.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારની 
ફર યાદ પે.િવ.ક ને મળેલ અને તા-

૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર ફ રયાદના 
આધાર -કટ ગ કર  ફ રયાદ ુ ં
િનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

િનકાલ

૫૩ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા ુણાવાડા-૨

ી 
એમ.વાય.ઘ ડયાળ  

(ના.ઈ.)    મો.-
૯૯૨૫૨૦૮૧૧૬

ા.શાળા કાકાના ભેસાવાળા(નાયક 
ફ ળયા) શાળા ુ ંબળ  ગયેલ મીટર બદલવા બાબત.

તા.-૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ શાળા ુ ંમીટર તથા 
સિવસ વાયર બદલી સમ યા ુ ંિનરાકરણ કરલ છે.

ુ ય િશ ક નાયકા ફ.વગ કાકાના 
ભેસાવાડા ા.શાળાની ફર યાદ તા-
૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ પે.િવ.ક 
ુણાવાડા-૨ ને લોક દરબાર તગત 

મળેલ અને યાર બાદ ુ ય િશ ક 
ારા બળેલ મીટર નો ચા  રસીદ 

નંબર ૪૨૨૯૬ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮થી 
ભરપાઈ કરલ  બાદ પે.િવ.ક ારા 

ાહક.ન.ં૦૯૮૦૮/૧૦૨૨૨/૦ વા ં 
બળેલ મીટર તથા સિવસ તા-

૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલાવી ુ ં
િનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૫૪ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા ુણાવાડા-૨

ી 
પી. .ક ુડ યા(ના.ઈ

.)    મો.-
૭૫૭૩૯૫૩૩૬૧

પટલ રમેશભાઈ ક યાણભાઈ (બડસરા) ઘર વપરાશના મા પાવર વ ુ આવવા બાબત.

ઘરના ત રક વાય રગમાં ફો ટ હોવાથી સિવસ 

વાયર બદલી ત રક ફો ટ ુ ર કર  પાવર સ લાય 

ચા ુ કરલ છે.

અરજદાર ી રમેશભાઈ ક યાણભાઈ 
પટલ રહ. .ુબડસરાના ઘરના ત રક 

વાય રગમા ંફો ટ હોવાથી સિવસ 
વાયર બદલી ત રક ફો ટ ુ ર કર  
પાવર સ લાય ચા  ુકરલ છે. અને 

આમ થળ ઉપર તા-૨.૧૨.૨૦૧૮ ના 
રોજ ુ ંિનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ 

છે.

િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૫૫ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા િવર ુર
નાયબ ઈજનેર , 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  , િવર ુર

ી વાળંદ ુનમભાઈ ઠાભાઈ(િવર ુર)
વીજ લાઇનના નીચે આવી ગયેલ તાર ખચવા 

બાબત

વીજ લાઇનના નીચે આવી ગયેલ તાર ખચી 

આપવામાં આવેલ છે

સદર અરજદારની ફર યાદ બાબતે તા-

૨૭.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ થળ ચકાસણી 

કરતાં ાહક.ન.ં૫૧૩૦૧/૧૦૮૦૪/૯ 

વાળા વીજજોડાણ ક માં હળવા 

દબાણની બે વાયર વાળ  લાઈનનો 

એક ગાળો ઢ લો હોવાથી  તે દવસે 

જ એક ગાળાના વાયર ખચીને 

િનયમો ુસાર તર રાખી  હલ 

કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

િનકાલ

૫૬ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા િવર ુર
નાયબ ઈજનેર , 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  , િવર ુર

ી અ ુલમ ત ર ુલભાઈ શેખ(િવર ુર) સ ગલ ફઝ ફો ટ  મીટર બદલવા બાબત ફો ટ  મીટર બદલી આપવમા ંઆવેલ છે

અરજદાર ી અ ુલમ ત ર ુલભાઈ 
શેખ ક નો 

ાહક.ન.ં૫૧૩૦૧/૦૦૪૬૫/૦ છે 
તેઓ ી ુ ંમીટર ડ લે બતાવ ુ ંનથી 
તેવી ફ રયાદ તા-૨૩.૧૧.૧૮ ના રોજ 
મળેલ અને તે આધાર પેટા િવભાગીય 
કચેર  િવર ુર ારા તા-૨૪.૧૧.૧૮ ના 
રોજ ફો ટ  મીટર બદલી આપવામા ં

આવેલ છે અને આ ર તે ુ ં
િનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ મીટર 
બાબત

િનકાલ

૫૭ ૦૫.૧૨.૧૮ ગોધરા ુણાવાડા કડાણા

ી .આર.ગ જર 
નાયબ ઈજનેર , 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  , કડાણા

ી મલેક હક મભાઇ અહમદભાઈ વીજ બીલમા ંરાહત આપવા બાબત.

લોક દરબાર કાય મ તગત અરજદાર ી મલેક 
હક મભાઇ અહમદભાઈની બ  મળેલ ફર યાદ 

બાબતે ની.ઈ ી કડાણા ારા રકોડ ચકાસતા તેઓ 
ી સામે ુ દમા ંન.ં૦૮/૨૦૧૭ તા-૩૦.૦૩.૧૭ 

દાખલ થયેલ અને તેના તા-૨૩.૦૭.૧૮ ના રોજ 
થયેલ ુકમ ુજબ કયવાહ  કરવાની થતી હોઈ આ 

બાબતે અરજદારને લે ખત તથા મૌ ખક સમજ 
આપેલ છે.

અરજદાર ી મલેક હક મભાઇ 
અહમદભાઈ રહ. ુચવાડા તા.કડાણા 

ારા તા-૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ લોક 
દરબાર કાય મ તગત બ  

ર ૂઆત કરલ અને તેઓના  
બાબતે ના.ઈ ી કડાણા ારા રકોડની 

ચકાસણી કર  તેઓને લેખીતમા ં
જવાબ આપેલ છે તે ુજબ 

અરજદારના 
ાહક.ન.ં૫૧૧૭૩/૦૦૨૩૫/૯ ના 

વીજબીલના બાક  નાણા બાબતે 
દ વડા કોલોની ખાતે િ સીપાલ 

િસિવલ જ સાહબની કોટમા ંદ વાની 
ુ દમા ંન.ં૦૮/૨૦૧૭ તા-૩૦.૦૩૧૭ 

ના રોજ દાખલ કરલ હતો. અને માફ  
યોજના ૨૦૧૭ નો લાભ લેવા 

અરજદાર સમાધાન તર ક .૫૩૦/- તા-
૦૬.૧૨.૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરલ 
પરં  ુઆવા કસોને માફ  યોજના 

૨૦૧૭ મા સામેલ કર  શકાય તેમ ન 
હોઈ અરજદાર દવડા કોલીની ખાતે 
િ સીપાલ િસિવલ જ સાહબના તા-
૨૩.૦૭.૧૮ ના આપેલ આખર  ુકમ 

ુજબ નાણા ભરપાઈ કરવાના થતા 
હોઈ અરજદારને બ  તથા લેખીતમા ં
સમજ આપવામા ંઆવેલ છે.  અને આ 
ર તે ુ ંિનવારણ કરવામા ંઆવેલ 

છે.

િનકાલ િનકાલ
રવ /ુ 
બીલ િનકાલ

૫૮ ૬.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

લ ુભાઈ કા ભાઇ , કાડકોચ, તા-
નસવાડ

ખચ ડયા ગામ ુકામે  63 કવીએના ા સફોમર 

ખસેડવા બાબત

ખચ ડયા ગામ ુકામે આવેલ 63 કવીએના 

ા સફોમરની હળવા દબાણની લાઇન ક  કાડકોચ 

ગામ ુધી 2 વાયરની લાઇન ય છે તે ુ ં સવ ણ 

કર  લાઇન ૂ ંક  થાય તેમજ વૉ ટજમાં ુધારો થાય 

તે માટની દરખા ત દન 7માં મં ૂર  મેળવી 

ર ૂઆતના સંદભમાં આપની ફ રયાદ આ માસના 

ત ુધીમાં િનકાલ કરવામાં આવશે.

પડતર ૩૦.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૫૯ ૦૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

 રાઠવા કલાશબેન િધર ભાઈ, ુખ 

તા ુકા પંચાયત નસવાડ

વીજ જોડાણ માં દાજપ  ની રકમ માં ુધારો 

કર  આપવા બાબત.

એપીએલના અરજદારોની ઘર વપરાશના નવા 

વીજજોડાણ માટની માંગણી સંદભમાં વતમાન 

િનયમઅ ુસાર દાજપ  આપવામાં આવે છે. જો 

અરજદાર ગામતળ િવ તારમાં માંગણી કર તો ફ સ 

ચા ના નાણાં દાજપ  પે વીકારવામાં આવે છે. 

યાર અરજદાર ગામતળ બહારના િવ તારની 

માંગણીમાં વતમાન િનયમઅ ુસાર ફ સ ચા  

ઉપરાંત લાઇન ચા  વ ૂલ કરવામાં આવે છે.  

સરકાર ીનો નીિત િવષયક  હોઈ અ ેથી કોઈ 

ુધારો કર  કર  શકાય નહ .

એપીએલના અરજદારોની ઘર 

વપરાશના નવા વીજજોડાણ માટની 

માંગણી સંદભમાં વતમાન 

િનયમઅ ુસાર દાજપ  આપવામાં 

આવે છે. જો અરજદાર ગામતળ 

િવ તારમાં માંગણી કર તો ફ સ 

ચા ના નાણાં દાજપ  પે 

વીકારવામાં આવે છે. યાર 

અરજદાર ગામતળ બહારના 

િવ તારની માંગણીમાં વતમાન 

િનયમઅ ુસાર ફ સ ચા  ઉપરાંત 

લાઇન ચા  વ ૂલ કરવામાં આવે છે.  

સદર ર ૂઆત ના અ ુસંધાનમાં 

જણાવવા ુ ં ક સરકાર ી ના ઠરાવ 

માંક:  ુ વી /૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક-૧ 

તા ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ તથા   ુ વી 

એન એલ ના પ રપ  GUVNL/TECH-

2/RNR/2719 Date:30.01.2017 

માણે  વતમાન િનયમ અ ુસાર 

િનકાલ નીકાલ નવા 
કનેકશન

૬૦ ૦૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

 રાઠવા કલાશબેન િધર ભાઈ, ુખ 

તા ુકા પંચાયત નસવાડ
એએલડ  ટ લાઇટ માં ા ટ આપવા બાબત.

વીજ કંપની ામ પંચાયતને કોઈપણ કારની ા ટ 

ફાળવતી નથી. વીજ કંપની ારા ામ પંચાયતના 

ઠરાવ ુજબ દ વાબ ી, વા ર ૃહ વા વીજજોડાણ 

માટ મીટર ુધી ની કામગીર  કરવામાં છે.

વીજ કંપની ામ પંચાયતને કોઈપણ 

કારની ા ટ ફાળવતી નથી. વીજ 

કંપની ારા ામ પંચાયતના ઠરાવ 

ુજબ દ વાબ ી, વા ર ૃહ વા 

વીજજોડાણ માટ મીટર ુધી ની 

કામગીર  કરવામાં છે.

િનકાલ નીકાલ જનરલ 
Misc.

૬૧ ૦૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

  રાઠવા કલાશબેન િધર ભાઈ, ુખ 

તા ુકા પંચાયત નસવાડ
નસવાડ  તા ુકા માં વધાર ટાફ ફાળવવા બાબત

નસવાડ  તા ુકાની વીજ કંપનીમાં અગાઉ મં ૂર 

થયેલ ટાફ ુજબના જ ઇલે કલ આિસ ટ ટ હાલ 

ફરજ બ વે છે. ટાફમાં વધારા ગે સરકાર ી 

તરફથી જ િનણય લેવામાં આવે છે  સરકાર ીનો 

નીિત િવષયક  હોઈ અ ેથી કોઈ ુધારો કર  કર  

શકાય નહ .

િનકાલ નીકાલ એચ આર
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૬૨ ૦૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

 રાઠવા કલાશબેન િધર ભાઈ, ુખ 

તા ુકા પંચાયત નસવાડ
નવા ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ આપવા બાબત

નસવાડ  તા ુકામાં એ ના નવા વીજજોડાણમાં 

નાણાં ભરાયેલ હોય તેવી અર ના ટ ટ રપોટ મે 

અને ૂન માસમાં આવેલ હોય તેવા અરજદારોના 

ા સફોમર લગાવવા ુ ં હાલ કાયરત છે. આ તમામ 

અરજદારોને ચા ુ માસના ત ુધીમાં નવા 

વીજજોડાણ મીટર તથા સિવસ લાઇન સાથે મળ  

ય તેમ આયોજન હાથ પર લીધેલ છે.

નસવાડ  તા ુકામાં એ ના નવા 

વીજજોડાણમાં નાણાં ભરાયેલ હોય 

તેવી અર ના ટ ટ રપોટ મે અને 

ૂન માસમાં આવેલ હોય તેવા 

અરજદારોના ા સફોમર ચડાવવાની 

કામગીર  તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ 

ૂણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન િનકાલ

૬૩ ૬.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી નસવાડ

ી  એમ ડ  

દલવાડ  નાયબ 

ઇજનેર  નસવાડ  

પેટા િવભાગ 

9925208448

રાઠવા કલાશબેન િધર ભાઈ, ુખ 
તા ુકા પંચાયત નસવાડ

ખેતરમાં વીજ વાયરો ઢ લા પડ  જવા બાબત

હર ુરા , તા નસવાડ  ખાતે ી ઘન યામભાઈ 

કશનભાઈ તથા હ રદાસ સોન ના ખેતરમાં રહલ 

ઢ લા વાયર ગે દન 3માં નસવાડ ના ટાફ ૂ ક  

યો ય સમારકામ+J28

હર ુરા , તા નસવાડ  ખાતે ી 

ઘન યામભાઈ કશનભાઈ તથા 

હ રદાસ સોન ના ખેતરમાં રહલ 

ઢ લા વાયર ખચી મટન સ કામગીર  

નસવાડ ના ટાફ ારા 

તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કર   ુ ં 

િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૬૪ ૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી બોડલી

ી   એન રાઠવા 

નાયબ ઇજનેર 

બોડલી પેટા 

િવભાગ 

9925208301

ભાિવનિસહ ઠાકોર

મો  ઝાખર ૂ રા ગામના રહ શોને  બી  ફડર 

ઉપર થી  સાત ય ૂણ વીજ ુરવઠો આપવા 

બાબત

મો  ઝાખર ૂ રા ગામના રહ શોને પીઠા વાય 

ફડર ઉપરથી  વીજ ુરવઠો  ૂ રો પાડવામાં આવે 

છે.  ફડર ુ ં લાઇન પે ોલ ગ કર  દન ૧૫ માં 

પીઠા વાય ફડર ુ ં જ ર  સમારકામ કર  

આપવામાં આવશે.

પડતર ૨૪.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18

૬૫ ૬.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી પાવી ત ુર

ી ડ  ક રાઠવા 

નાયબ ઇજનેર 

પાવી ત ુર પેટા 

િવભાગ 

9925208304

ધારાસ ય ી મોહનિસહ છો ુભાઈ રાઠવા

મોટ આમરોલ ગામના મોટા ફ ળયામાં નવીન 

ટ સી બેસાડવા બાબત અને લો વો ટજ થવા 

બાબત

મોટ આમરોલ ગામે આવેલ ા સફોમરની હળવા 

દબાણની લાઇન ક તે ુ ં સવ ણ કર  લાઇન ૂ ંક  

થાય તેમજ વૉ ટજમાં ુધારો થાય તે માટની 

દરખા ત દન 7 માં દરખા ત િવભાગીય કચેર  એ 

મોકલી ની તાંિ ક મં ૂર  મ યા બાદ લો વો ટજ 

નો િનકાલ કરવામાં આવશે.

પડતર ૩૦.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18

૬૬ ૦૬.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી પાવી ત ુર

ી ડ  ક રાઠવા 

નાયબ ઇજનેર 

પાવી ત ુર પેટા 

િવભાગ 

9925208304

ધારાસ ય ી મોહનિસહ છો ુભાઈ રાઠવા

ૂધ મંડળ ઑ ના વીજ મકાનોમાં વીજ જોડાણ 

મેળવવા માટ  ૨ લાખ ઉપરાંત ની રકમ ના 

દાજપ  આપવામાં આવે છે તેને ખેતી િવષયક 

તર ક દાજપ  આપવા સા ુ.ં

ૂધ મંડળ ઑ નવા વીજજોડાણ માટની માંગણી 

સંદભમાં વતમાન િનયમ અ ુસાર દાજપ  

આપવામાં આવે છે. જો અરજદાર ગામતળ 

િવ તારમાં માંગણી કર તો ફ સ ચા ના નાણાં 

દાજપ  પે વીકારવામાં આવે છે. યાર 

અરજદાર ગામતળ બહારના િવ તારની માંગણીમાં 

વતમાન િનયમઅ ુસાર લાઇન ચા  વ ૂલ 

કરવામાં આવે છે.  સરકાર ીનો નીિત િવષયક  

હોઈ અ ેથી કોઈ ુધારો કર  કર  શકાય નહ .

હાલમા ંગામતલ બહાર નવા 
વીજજોડાણ માટની માંગણી સંદભમા ં
વતમાન િનયમઅ ુસાર દાજપ  

આપવામા ંઆવે છે. જો અરજદાર 
ગામતળ િવ તારમા ંમાંગણી કર તો 
ફ સ ચા ના નાણા ં દાજપ  પે 
વીકારવામા ંઆવે છે. યાર અરજદાર 

ગામતળ બહારના િવ તારની 
માંગણીમા ં વતમાન િનયમઅ ુસાર 
ફ સ ચા  ઉપરાંત લાઇન ચા  
વ ૂલ કરવામા ંઆવે છે.  સદર 
ર ૂઆત ના અ ુસંધાનમા ંજણાવવા ુ ં
ક સરકાર ી ના ઠરાવ માંક:   ુવી 
/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક-૧ તા ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ 
તથા    ુવી એન એલ ના પ રપ  
GUVNL/TECH-2/RNR/2719 
Date:30.01.2017 માણે  વતમાન 
િનયમ અ ુસાર ગામતળ બહાર ખેતી 
િવષયક હ  ુમાટની જમીન મા ં
ઉધો ગક/વા ણ ય વીજ જોડાણ માટ 
વા તિવક ખચ (વીજ જોડાણ ને વીજ 

ુરવઠો મેળવવા માટ થતી 
એચ.ટ ./એલ.ટ  લાઇન તેમજ 
ા સફોમર સે ટર ઉભા કરવાનો 

તમામ ખચ) અરજદારને ુકવવાનો 
રહ છે.  સરકાર ીનો નીિત િવષયક 

 હોઈ અ ેથી કોઈ ુધારો કર  કર  
શકાય નહ  તેમ છતા ંઆપની 

િનકાલ નીકાલ
નવા 

કનેકશન
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૬૭ ૦૬.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી પાવી ત ુર

ી ડ  ક રાઠવા 

નાયબ ઇજનેર 

પાવી ત ુર પેટા 

િવભાગ 

9925208304

ધારાસ ય ી મોહનિસહ છો ુભાઈ રાઠવા

િશહોદ ગામે વા મો ો કટના વા ર ૃહ માટ ૨૪ 

કલાક વીજ લાઇન માથી વીજ જોડાણ આપવા 

બાબત

િશહોદ ગામે હાલ SPGP ના નામ ના ૬ વીજ જોડાણ 

તાપનગર વાય ફડર ઉપર આવેલ છે.   

વા મો ો કટના વા ર ૃહ માટ માગેલ વીજ જોડાણ 

ગામતળ ની બહાર હોય , કંપનીના િનયમ ુજબ 

એ  ફડર ઉપરથી દાજપ  આપવામાં આવેલ છે.

ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ 
િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. 
૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને 

ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ 
લિમટડના પ રપ  ન.ં 

ુવીએનએલ/ટક-
૨/૯/વોટરવકસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ 

ુજબ“ યેક ગામમા ંગામતળની 
બહાર વોટર વકસ હ  ુમાંગવામા ં
આવતા એક થી વ  ુવીજ જોડાણો 
પૈક ,  તે ામ પંચાયત ઠરાવે તે 

અ ુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 

ૂ રો પાડવાનો રહશે.”િશહોદ ગામ 
પંચાયતના તાબા હઠળ અ ય વોટર 
વકસ વીજ જોડાણોને યોિત ામ 

ફડર પરથી વીજ ુરવઠો આપવામા ં
આવેલ જ છે. તેથી િશહોદમા ંહયાત 
વોટર વકસ ના વીજ જોડાણ ને 

યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 
હાલના િનયમો અ ુસાર આપી શકાય 
તેમ નથી. તેમ છતા ંઆપની ર ૂઆત 
ઉપરની કચેર એ મોકલી આપવામા ં

આવશે.

િનકાલ નીકાલ
નવા 

કનેકશન

૬૮ ૦૬.૧૨.૧૮
બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી પાવી ત ુર

ી ડ  ક રાઠવા 

નાયબ ઇજનેર 

પાવી ત ુર પેટા 

િવભાગ 

9925208304

ધારાસ ય ી મોહનિસહ છો ુભાઈ રાઠવા

પાવી ત ુર કોલેજ ને ુખી ફડર ની જ યા એ 

પાવી ત ૂ ર ફડર માથી વીજ જોડાણ આપવા 

બાબત.

પાવી ત ુર કોલેજને ૧૧ કવી ુખી ફડર માથી 

વીજ ુરવઠો  ૂ રો પાડવામાં આવે છે . સદર ુખી 

ફડર ુ ં પે ોલ ગ કર  જ ર  સમારકામ સાથે ફ રયાદ 

ૂર થાય તેમ કામગીર  ૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ નીકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૬૯ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ ખેડા

ી .ુએ.સોલંક   
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૧૧૮૭

ુ ુસિમયા ફર દિમયા બેલીમ, માતર, તા. 
માતર, . ખેડા, ૯૯૯૮૫૫૯૪૦૭ 

થાંભલો સીધો કર  વાયરો યવ થત કરવા 
બાબત.

સદર અરજદારની અર ના અ ુસંધાને જણાવવા ુ ં
ક સદર થાંભલો સીધો કર  તથા ૦૩ ગાળાના વાયરો 

ખચી ફ રયાદનો િનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૭૦ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ ખેડા

ી .ુએ.સોલંક   
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૧૧૮૭

લાખાભાઇ યાભાઈ બારયા, .ુ 
ોલી, તા. માતર, . ખેડા. 
૯૯૧૩૫૨૫૭૧૭

પડ  ગયેલ થાંભલો ઊભો કરવા બાબત.
સદર અરજદારની અર ના અ ુસંધાને નવીન 
થાંભલો ઊભો કર  ફ રયાદનો િનકાલ કરવામા ં

આવેલ છે.
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૭૧ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

નર ભાઈ સિતષભાઇ પટલ, જમણી, તા. 
કઠલાલ, . ખેડા

વીજળ ના ઢ લા તાર યવ થત કરવા તથા ઝાડ 
કપાવવા બાબત.

દન-૧૦ મા ંસદર કામગીર  ૂ ણ કરવામા ંઆવશે.
સદર મટન સ ની કામગીર  તા. 

૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ ૂ ણ કર   
ુ ંિનરાકરણ કરલ છે

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૭૨ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

ુષારભાઈ પરસો મભાઈ પટલ, 
એ/૩૦૪, ીહ ર રિસડ સી, કઠલાલ, તા. 

કઠલાલ, . ખેડા, ૯૪૨૬૧૮૮૭૨૦

મીટર ુ ં ડ લે ઊડ  ગયેલ હોઇ બદલી આપવા 
બાબત.

થળ તપાસ કરતા ંસ ગલ ફઝ મીટરની ડ લે ચા  ુ
બંધ થતી તથા ઝાંખી જણાયેલ. આથી સદર મીટર 

તા. ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામા ંઆવેલ 
છે.

િનકાલ
મીટર 
બાબત
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૭૩ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

શનાભાઈ શંકરભાઇ ડાભી, ગાડવેલ, તા. 
કઠલાલ, . ખેડા, ૯૭૨૭૩૫૩૫૫૯

વીજ જોડાણ ડ .પી./ ટ .સી. જોડાણ બદલવા 
બાબત. 

સદર બાબતમા ં થળ સવ કરલ છે.  ુજબ હાલમા ં
આપવામા ંઆવતા વીજ જોડાણને ૧૦૦Kva 

ા સફોમરમા થી બી  ૪ ખેતીવાડ  ાહકો સાથે 
આપવામા ંઆવે છે. આથી સદર ૧૦૦Kva 

ા સફોમરને HVDS યોજના ુજબ િવભાજન કર  
અરજદારના વીજ થાપન પર ૂ રતા વૉ ટજ મળે 

તે ર ત ુ ંઆયોજન કરલ છે.

પડતર ૧૬.૧૨.૨૦
૧૮

ા સફોમર 
બાબત

Dec-18

૭૪ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ હલધરવાસ

ી .એસ.દસાઇ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૩૯૫

ચેરમેન ી, લ મી ૂધ ઉ પાદક સહકાર  
મંડળ  લી., ભાટ ુરા, તા. દ ોઈ, . 

અમદાવાદ

ૂધના ટ કર તથા મોટા વાહનોને અડ  ય તેવી 
વીજ લાઇન બાબત.

તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન પોલ ઊભો કર  
સદર વીજ લાઇન યવ થત કરવા ુ ંકામ ૂ ણ 

કરવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૭૫ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કપડવંજ 
ઈ ટ

ી .એસ.પટલ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫

સરપંચ ી, ામ પંચાયત કચેર , પાથોડા, 
તા. કપડવંજ, . ખેડા

પાથોડા ગામે વણકરવાસમા ં ૂ ટલ પોલની 
જ યાએ નવીન પોલ ઊભો કરવા બાબત.

સદર ર ૂઆતના અ ુસંધાને જ ર  મોજણી કામ કર  
સદર ૂ ટલ પોલ બદલી તેની જ યાએ નવીન પોલ 
તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઊભો કર  દવામા ંઆવેલ 

છે.

િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૭૬ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કપડવંજ 
ઈ ટ

ી .એસ.પટલ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫

નવનીતભાઈ દવ ભાઇ પટલ, .ુ 
ઘઉઆ, તા. કપડવંજ, . ખેડા

ખેતીવાડ  જોડાણનો વાયર ૂ ટ ગયેલ છે તથા 
કબલ વાયર બળ  ગયેલ છે તે બદલવા બાબત.

સદર ર ૂઆતના અ ુસંધાને જ ર  મોજણી કામ કર  
ણ ગાળા એબી કબલ નાખી તા. ૦૩.૧૨.૨૦૧૮ ના 

રોજ લાઇન ચા  ુકર  દવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૭૭ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કપડવંજ 
વે ટ

ી બી.ક.પારખ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૩

ભગાભાઈ નરિસહભાઈ પટલ, .ુ 
િનરમાલી, તા. કપડવંજ, . ખેડા

મીટર કાયમી ધોરણે બંધ કરવા બાબત.
સદર ર ૂઆતના અ ુસંધાને સદર અરજદાર ુ ંમીટર 
તા. ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઉતાર  લેવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ મીટર 
બાબત

૭૮ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ
કપડવંજ 
ટાઉન

ી ચીરાગ ભ  
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૨૨૭

એસ.બી.સોલંક  અને અ ય, હર જન વાસ, 
ુબેર ર મહાદવ પાછળ, કપડવંજ, તા. 

કપડવંજ, . ખેડા

ુબેર ર મહાદવ પાછળ આવેલ હર જન વાસમા ં
લો વૉ ટજ આવવા બાબત.

સદર ર ૂઆતના અ ુસંધાને ૩ ગાળા એબી કબલ 
બદલવાની, સિવસ લાઇન રબાઇ ડગ કારવાની તથા 
લોડ બેલે સ કરવાની કામગીર  તા. ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ 

ના રોજ ૂ ણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૭૯ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

રામાભાઇ ચ ુરભાઈ પટલ, ભારતીય 
કશાન સંઘ ુજરાત દશ, ોલી, તા. 

કપડવંજ, . ખેડા.

લા ુભાઈ રિતલાલ પટલ અને શં ુભાઈ 
િવ લભાઈ પટલ ને ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ 

આપવા બાબત.

સદર ર ૂઆતના અ ુસંધાને તપાસ કરતા ંબંને 
અરજદારના નવા ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ લેવા 
માટના નાણા તા. ૨૫.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ ભરપાઈ 

કરલ છે. હાલમા ંકઠલાલ-૧ સબ ડિવઝનમા ઓગ ટ 
મા હનામા ંભરપાઈ થયેલ વીજ જોડાણોના કામ 
ગિતમા ંછે. મા ુસાર સ ટ બર માસમા ંનાણા 

ભરાયેલ અરજદારોના કામ હાથ પર લેવામા ંઆવશે.

પડતર ૩૧.૦૧.૧૯
નવા 

કનેકશન
Jan-19

૮૦ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

રામાભાઇ ચ ુરભાઈ પટલ, ભારતીય 
કશાન સંઘ ુજરાત દશ, ોલી, તા. 

કપડવંજ, . ખેડા.

ોલી ગામમા ંવીજ નાણા લેવાની યવ થા 
કરવા બાબત.

ોલી ગામમા ંવીજ બલના નાણા પો ટ ઓ ફસ 
મારફતે ઉઘરાવવામા ંઆવતા હતા  સો ટવેરની 
ખામીના કારણે બંધ કરવામા ંઆવેલ છે. યા ં ુધી 
આ ખામી ૂર ના થાય યા ં ુધી મીટર ર ડગ કયા 
બાદ કોઈ એક દવસ વીજ બલના નાણા વીકારવા 

એક માણસ મોકલી આપવાની ૂ ચના નાયબ 
ઇજનેર ી, કઠલાલ-૧ ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ
રવ /ુ 
બીલ

૮૧ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

સરપંચ ી, ામ પંચાયત કચેર , ખડાલ, 
તા. કઠલાલ, . ખેડા ખડાલ ગામે લાઇટ બલની રકમ લેવા બાબત.

ગામમા ંવીજ બલના નાણા પો ટ ઓ ફસ મારફતે 
ઉઘરાવવામા ંઆવતા હતા  સો ટવેરની ખામીના 
કારણે બંધ કરવામા ંઆવેલ છે. યા ં ુધી આ ખામી 
ૂર ના થાય યા ં ુધી મીટર ર ડગ કયા બાદ કોઈ 
એક દવસ વીજ બલના નાણા વીકારવા એક 

માણસ મોકલી આપવાની ૂ ચના નાયબ ઇજનેર ી, 
કઠલાલ-૨ ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ
રવ /ુ 
બીલ

૮૨ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

કાળાભાઈ રઈ ભાઈ ડાભી, ધારાસ ય 
ી, કપડવંજ િવધાનસભા, -૨, કશવ 
કો લે , કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, 

કઠલાલ

ૂ ડલ પાટ યાથી છ પડ  પાટ યાની વ ચે સિવસ 
રોડ ઉપરથી પસાર થતી ુ ય વીજ લાઇનના 

વીજ તાર નમી ગયેલ છે. તેથી ગામે યાર 
આક મક બનાવ બને તે પહલા વીજ લાઇનના 

તાર યો ય ચાઈએ લેવડાવવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને જ ર  મે ટન સ કામ 
દન-૧૫ મા ં ૂ ણ કરવા નાયબ ઇજનેર ી, કઠલાલ-૨ 

ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

સદર મટન સ ની કામગીર  તા. 
૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ ૂ ણ કર   

ુ ંિનરાકરણ કરલ છે
િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
િનકાલ

૮૩ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

કાળાભાઈ રઈ ભાઈ ડાભી, ધારાસ ય 
ી, કપડવંજ િવધાનસભા, -૨, કશવ 
કો લે , કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, 

કઠલાલ

છ પડ  પાટ યા ડ પીમા ંવીજ પાવરની મતા 
ઓછ  હોવાના કારણે નવા વીજ કને શનની 

અર ઓ વીકારવામા ંઆવતી નથી તેવી લોકોની 
ફ રયાદ છે. વીજળ ના અભાવે લોકોને 

રોજબરોજના કામકાજમા ંપડતી તકલીફોના 
િનવારણ માટ છ પડ  પાટ યા વીજ પાવરની 

મતામા ંવધારો કરવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને જ ર  સવ કર  કંપનીના 
િનયમ ુજબ જ ર  દરખા ત મોકલી આપવા નાયબ 
ઇજનેર ી, કઠલાલ-૨ ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ ા સફોમર 
બાબત

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૮૪ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

કાળાભાઈ રઈ ભાઈ ડાભી, ધારાસ ય 
ી, કપડવંજ િવધાનસભા, -૨, કશવ 
કો લે , કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, 

કઠલાલ

કઠલાલ તા ુકા છ પીયલ ુકામે ડહલા િવ તારમા ં
ઘણા લાંબા સમયથી લો વૉ ટજનો  છે તે હલ 

કરવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને જ ર  સવ કર  કંપનીના 
િનયમ ુજબ જ ર  દરખા ત મોકલી આપવા નાયબ 
ઇજનેર ી, કઠલાલ-૨ ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૮૫ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

કાળાભાઈ રઈ ભાઈ ડાભી, ધારાસ ય 
ી, કપડવંજ િવધાનસભા, -૨, કશવ 
કો લે , કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, 

કઠલાલ

કઠલાલ તા ુકાના ંરતન ુર ુકામે ડાભી 
ભરતભાઇ દલપતભાઈને પડપ ી વીજળ કરણ 

યોજના હઠળ વીજ જોડાણ આપવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને કર  કંપનીના િનયમ 
ુજબ વીજ જોડાણ આપવા નાયબ ઇજનેર ી, 
કઠલાલ-૨ ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ નવા 
કનેકશન

Jan-19

૮૬ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

કાળાભાઈ રઈ ભાઈ ડાભી, ધારાસ ય 
ી, કપડવંજ િવધાનસભા, -૨, કશવ 
કો લે , કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, 

કઠલાલ

કઠલાલ તા ુકાના ંકાણીએલ ુકામે પડપ ી 
વીજળ કરણ યોજના હઠળ મ દ ુસેન ુસેનિમયા 
બેલીમ અને ુઝારાબીબી ૂ રિમયાને વીજ જોડાણ 

આપવા બાબત.

સદર બંને અરજદારની પડપ ી યોજના હઠળની 
કોઈ અર  કઠલાલ-૨ પેટા િવભાગીય કચેર એ 

ન ધાયેલ નથી. તેમ છતા ં પડપ ી યોજના હઠળ 
અર ની ન ધણી કરવા બાબતે સમજ આપવામા ં

આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન િનકાલ

૮૭ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

જો ુ બેન ગગા  મારવાડ , ૩૨૫૩, 
ઇ દરાનગર, કઠલાલ, તા. કઠલાલ, . 

ખેડા.
મીટરની ડ લે બંધ થઈ જવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને દન-૦૨ મા ંમીટર 
બદલવા નાયબ ઇજનેર ી, કઠલાલ-૧ ને ૂ ચના 

આપવામા ંઆવેલ છે.

સદર ાહક ુ ંવીજ મીટર તા 
૦૯.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ બદલી  ુ ં

િનરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ િનકાલ

મીટર 
બાબત િનકાલ

૮૮ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ લબાસી

ી 
એન.બી.ધનાલીયા 

નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૩૮૦

નૈનેશભાઈ પટલ, .ુ અ લ ા, તા. વસો, 
. ખેડા.

ખેતીવાડ  જમીનમા ંનાંખેલ લાઇન િશ ટ કરવાના 
એ ટ મેટ ૂ બ મોટા આવવા બાબત.

સદર લાઇન િશ ટ કરવા માટ ુ ં દાજપ  કંપનીના 
િનયમ ુજબ આપવામા ંઆવેલ છે  બરાબર છે. 
તેમ છતા ંનાયબ ઇજનેર ી, લબાસીને દન-૦૩ મા ં

ર -સવ કરવા ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

સદર લાઇન િશ ટ કરવા માટ ર -સવ 
ની કરતા ંસદર દાજપ  આપેલ છે 
તે મોજણી માણે બરાબર છે સદર 

દાજ પ  ભયથી તેમજ કામગીર  
માટ જ ર  વે-લીવ અરજદાર ારા 

મ યેથી લાઇન િશફ ટ ગ ની કામગીર  
કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ લાઇન 
િશ ટગ

િનકાલ

૮૯ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૧

ી જ ુભાઇ 
આઇ.ગઢવી નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

ક ુભાઈ ડાભી, ૂ વ ધારાસ ય ી, 
કઠલાલ િવધાનસભા, ૮૭, િસ ધી પાક 

સોસાયટ , કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦

નવા ખેતીવાડ  વીજ જોડાણો માટ ા સફોમરની 
અછત થવા બાબત.

હાલમા ં૧૬ અને ૨૫ કવીએના ા સફોમરની અછત 
ઊભી થયેલ છે.  ૂ ંક સમયમા ંિનવાર  શકાય તેવી 

કાયવાહ  કરવામા ંઆવેલ છે.
િનકાલ િનકાલ

ા સફોમર 
બાબત િનકાલ

૯૦ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

ક ુભાઈ ડાભી, ૂ વ ધારાસ ય ી, 
કઠલાલ િવધાનસભા, ૮૭, િસ ધી પાક 

સોસાયટ , કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦

છ પીયલ ફ ડર પર વારંવાર િપગ આવવા 
બાબત તેમજ સમારકામ કરવા બાબત તથા 

ઝાડની ડાળ ઓ કપાવવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને દન-૧૦ મા ંજ ર  
સમારકામ ૂ ણ કર  કરલ કામગીર નો અહવાલ 

અ ેની કચેર એ આપવા નાયબ ઇજનેર ી, કઠલાલ-
૨ને ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.

પડતર ૨૦.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18

૯૧ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ હલધરવાસ

ી .એસ.દસાઇ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૩૯૫

ક ુભાઈ ડાભી, ૂ વ ધારાસ ય ી, 
કઠલાલ િવધાનસભા, ૮૭, િસ ધી પાક 

સોસાયટ , કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦

મલાઇ ુરાથી રામનગર વ ચે ૦૭ પોલના ગાળા 
તબેલાના શેડ પરથી ય છે  કબલ લાઇન કર  

આપવા બાબત.

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને જ ર  તપાસ કર  તથા 
વીજ અક માતની શ તા/ સંભાવના છે ક કમ તે 

ચકાસી કંપનીના િનયમ ુજબ જ ર  કાયવાહ  કરવા 
નાયબ ઇજનેર ી હલધરવાસને ૂ ચના આપવામા ં

આવેલ છે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Jan-19

૯૨ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

ક ુભાઈ ડાભી, ૂ વ ધારાસ ય ી, 
કઠલાલ િવધાનસભા, ૮૭, િસ ધી પાક 

સોસાયટ , કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦

છ પીયલના લીમડ  િવ તારમા ંટિપગ ડ ઓ વચ 
આગળ રોડ પર લઈ જવા બાબત.

સદર બાબતે સવ કર  કંપનીના િનયમ ુજબ જ ર  
કાયવાહ  કરવા નાયબ ઇજનેર ી, કઠલાલ-૨ ને 

ૂ ચના આપવામા ંઆવેલ છે.
પડતર ૦૬.૦૧.૨૦

૧૯

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Jan-19

૯૩ ૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કઠલાલ-૨

ી હતે  
એ.પંડયા નાયબ 
ઇજનેર,મો.ન ં

૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩

ક ુભાઈ ડાભી, ૂ વ ધારાસ ય ી, 
કઠલાલ િવધાનસભા, ૮૭, િસ ધી પાક 

સોસાયટ , કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦

૬૬ કવી અરાલ સબ ટશનને ઝડપથી ચા  ુકરવા 
બાબત.

સદર બાબત GETCO ના કાય ે મા ંઆવે છે. તેમ 
છતા ંસદર બાબતે GETCO કંપનીને પ  લખી 

સહકારમા ંરહ  સદર સબ ટશન ઝડપથી ચા  ુકરવા 
ણ કરવામા ંઆવશે.

પડતર
WORK ON 
THE PART 
OF GETCO

ન ુ ં
SS/GETCO 
RELATED

WORK ON 
THE PART 
OF GETCO

૯૪ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ કપડવંજ 
ઈ ટ

ી .એસ.પટલ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫

ુકભાઈ ભોઇ, .ુ વડાલી, તા. કપડવંજ, 
. ખેડા

ગામતળ બહાર ટા છવાયા િવ તારમા ંનવીન 
વીજ જોડાણ ક  ૩૦ મીટરથી વ  ુ ૂર હોય તેને 

પણ ૨૪ કલાકની લાઇનમાંથી વીજ જોડાણ 
આપવા બાબત.

કંપનીના િનયમ ુજબ ગામતળ બહાર ૩૦ મીટરના 
તર ુધી આવેલ થાપનના વીજ જોડાણ 

યોિત ામ ફ ડર પરથી આપવામા ંઆવે છે. યાર 
૩૦ મીટરથી વ  ુ તર હોય તો તેવા વીજ જોડાણ 

ખેતીવાડ  ફ ડર પરથી પેિશયલ ડઝાઇન ા સફોમર 
મારફતે ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ંઆવે 

છે.તથા ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ 
િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ુજબ 
ુજબ િસમ િવ તાર મા ં ટા-છવાયા ઘરવપરાશ માટ 
ના નવા વીજ-જોડાણ એ  ફડર પરથી આવવામા ં

આવે છે.

સદર  નીિતિવષયક છે.હાલ મા ં
એમ વીસીએલ ના સ ુલર 
ન:ંMGVCL/ટ /652 DT: 06.03.2017 

ુજબ તેમજ ુજરાત રા યના ઉ  
અને પે ો લયમ િવભાગ, ગાંધીનગર 
ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. 
૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ુજબ િસમ િવ તારમા ં
ટા-છવાયા ઘરવપરાશ માટ ના નવા 

વીજ-જોડાણ એ  ફડર પરથી 
આવવામા ંઆવે છે, મા ંખેતીવાડ  
હ  ુમાટ 8 કલાક ી ફસ સ લાય 
તે,ઍક યાર બાદ બાક ના સમય માટ 
પેિશયલ ડઝાઈન ા સફોમર ારા 

િસગલ ફસ સ લાય આપવામા ંઆવે 
છે આમ ઘર વપરાશ માટ  24 કલાક 
1 ફસ વીજ- ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ં
આવે છે. 

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૯૫ ૦૬.૧૨.૧૮ ન ડયાદ મહમદાવાદ
કપડવંજ 

ઈ ટ

ી .એસ.પટલ 
નાયબ 

ઇજનેર,મો.ન ં
૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫

ુકભાઈ ભોઇ, .ુ વડાલી, તા. કપડવંજ, 
. ખેડા

િશયાળાના સમયમા ં૩ ફઝ પાવર સ લાય 
રાિ ના સમયે આપવામા ંઆવે છે તેની જ યાએ 

દવસે આપવા બાબત.

ખેતી િવષયક ફ ડર પર ૩ ફઝ વીજ સ લાય ૂ પ 
માણે િનિ ત કરવામા ંઆવેલ છે.  માણે ૦૭ 
દવસ દવસે અને ૦૭ દવસ રા ે એમ વીજ 

સ લાય આપવામા ંઆવે છે. મા ંફરફાર થઈ શક 
તેમ નથી.

ખેતી િવષયક ફ ડર પર ૩ ફઝ વીજ 
સ લાય ૂ પ માણે િનિ ત કરવામા ં
આવેલ છે.  માણે ૦૭ દવસ દવસે 

અને ૦૭ દવસ રા ે એમ વીજ 
સ લાય આપવામા ંઆવે છે. મા ં

ફરફાર થઈ શક તેમ નથી.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૯૬ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા ગોધરા( ુવ)

ી આર. વી. 

કટારા. 

૯૯૨૫૨૦૮૨૯૭

ી મ ુર  યાસીન ુલેમાન પ રવાડા 

, રા  હાઉસ ગોધરા
નવીન વીજજોડાણ લેવા બાબત

સદર અરજદારને નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા માટ 

જ ર  દ તાવે  ુરાવો ર ૂ કરવા જણાવેલ છે. પરં ુ  

તેઓએ તેમના નામના જ ર  દ તાવેજો ર ૂ કરલ 

નથી. તેઓની ૂતતા થયે થી નામ ફરફાર કરવાની 

કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

સદર અરજદારને નવીન વીજ જોડાણ 

મેળવવા માટ જ ર  દ તાવે  ુરાવો 

ર ૂ કરવા જણાવેલ છે. પરં ુ  તેઓએ 

તેમના નામના જ ર  દ તાવેજો ર ૂ 

કરલ નથી. તેઓની ૂતતા થયે થી 

નામ ફરફાર કરવાની કાયવાહ  

કરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ િનકાલ

૯૭ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા ગોધરા( ુવ)

ી આર. વી. 

કટારા. 

૯૯૨૫૨૦૮૨૯૭

બા રયા નર  રમેશચં  યોગે ર 

સોસાયટ  ગોધરા  
વીજ જોડાણમા નામ ફરફાર કરવા બાબત

સદર વીજ ાહકના વીજ  જોડાણમાં નામ ફરફાર 

કરવા માટ જ ર  ફોમ તેમજ જ ર  દ તાવે  ુરાવો 

ર ૂ કરવા માટની યાદ  ગોધરા ૂવ પેટા િવભાગીય 

કચેર  ારા મોકલેલ છે. તેઓની ૂતતા થયે થી નામ 

ફરફાર કરવાની કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

સદર વીજ ાહકના વીજ  જોડાણમાં 

નામ ફરફાર કરવા માટ જ ર  ફોમ 

તેમજ જ ર  દ તાવે  ુરાવો ર ૂ 

કરવા માટની યાદ  ગોધરા ૂવ પેટા 

િવભાગીય કચેર  ારા મોકલેલ છે. 

તેઓની ૂતતા થયે થી નામ ફરફાર 

કરવાની કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ િનકાલ

૯૮ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા(પિશ

મ)

ી એસ. સી. 

તાવીયાડ. 

9925૨૦૮૧૧૭

ી અ તિસહ એસ ભાટ  િવ કમાચોક 

ગોધરા

ટ બ ડગ ુ ં ૂ ુ ં  મકાન પડ  જવાથી વીજ 

િમટર ુમ થવાથી તેની જ યાએ ન ુ ં વીજ િમટર 

ૂ કવા બાબત

ગોધરા િવ કમા ચોક થત વામનરાવ ટની 

બ ડગ ૂ ુ ં હોવાથી સદર મકાન પડ  જવાથી 

કાટમાળમાં ૂ ુ ં  વીજ િમટર ુમ થતાં તેની જ યાએ 

ન ુ ં વીજ િમટર ૂ ક  વીજ જોડાણ કાયદસર કરવા 

બાબતે ગોધરા પિ મ પેટા િવભાગીય કચેર  ારા 

તેઓને બ  તેમ જ લે ખતમાં તેઓને વીજ જોડાણ ુ ં 

વીજ િમટર ુમ થવાની પો લસ ફ રયાદ કરવા 

જણાવેલ તેમજ પો લસ ફ રયાદની નકલ પિ મ 

પેટાિવભાગીય કચેર માં ર ૂ કરવા જણાવેલ.

ગોધરા િવ કમા ચોક થત 

વામનરાવ ટની બ ડગ ૂ ુ ં 

હોવાથી સદર મકાન પડ  જવાથી 

કાટમાળમાં ૂ ુ ં  વીજ િમટર ુમ થતાં 

તેની જ યાએ ન ુ ં વીજ િમટર ૂ ક  

વીજ જોડાણ કાયદસર કરવા બાબતે 

ગોધરા પિ મ પેટા િવભાગીય કચેર  

ારા તેઓને બ  તેમ જ લે ખતમાં 

તેઓને વીજ જોડાણ ુ ં વીજ િમટર ુમ 

થવાની પો લસ ફ રયાદ કરવા 

જણાવેલ તેમજ પો લસ ફ રયાદની 

નકલ પિ મ પેટાિવભાગીય કચેર માં 

ર ૂ કરવા જણાવેલ.

િનકાલ િનકાલ મીટર 
બાબત િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૯૯ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા(પિશ

મ)

ી એસ. સી. 

તાવીયાડ. 

9925૨૦૮૧૧૭

ુખ ી ડયન રડ ોસ સોસાયટ  

ગોધરા

ડયન રડ ોસ લડ બૅ ક સોસાયટ  ના મકાન 

માં વધારાનો વીજ જોડાણ આપવા બાબત

ડયન રડ ોસ લડ બૅ ક સોસાયટ  ના મકાન માં 

વધારાનો વીજ જોડાણ આપવા બાબતે ગોધરા પિ મ 

પેટા િવભાગીય કચેર  ારા જ ર  એ-૧ ફોમ તેમજ 

જ ર  દ તાવે  ુરાવો તેમજ ર જ શન ફ  ભર  

ન ધણી કરવાની રહશે. તેમજ સદર અર  ણી 

ન ધણી થયે થી જ ર  મોજણી ુ ં કાય કર  જ ર  

દાજપ  આપવામાં આવશે.

ડયન રડ ોસ લડ બૅ ક સોસાયટ  

ના મકાન માં વધારાનો વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે ગોધરા પિ મ પેટા 

િવભાગીય કચેર  ારા જ ર  એ-૧ ફોમ 

તેમજ જ ર  દ તાવે  ુરાવો તેમજ 

ર જ શન ફ  ભર  ન ધણી કરવાની 

રહશે. તેમજ સદર અર  ણી ન ધણી 

થયે થી જ ર  મોજણી ુ ં કાય કર  

જ ર  દાજપ  આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

િનકાલ

૧૦૦ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા( ા

ય)

ી ટ . સી. યાસ. 

૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩

ી અરિવદિસહ બી પરમાર  યોગે ર 

નગર ગોધરા 

૧. કવડ યા ટ ડ થી વડલાવ ુધીની લાઇન ુ ં 

સમારકામ કરવા બાબત

1).સદર િવજલાઇન વાવડ (agri) ફડરની છે ની 

લંબાઈ આશર 1.5 ક.મી. માં છે. ના સરકામમાં ુલ 

4(ચાર) થાભલા ચોમાસા ના કારણે નમી ગયા છે ને 

સીધા કરવા પડ તેમ છે તથા  જ ર  ક ટગ/વેલા 

કાઢવા ુ ં કામ છે.સદર કામગીર  દન -૧૫માં ૂણ 

કરવામાં આવશે.

1).સદર િવજલાઇન વાવડ (agri) 

ફડરની છે ની લંબાઈ આશર 1.5 

ક.મી. માં છે. ના સરકામમાં ુલ 

4(ચાર) થાભલા ચોમાસા ના કારણે 

નમી ગયા છે ને સીધા કરવા પડ 

તેમ છે તથા  જ ર  ક ટગ/વેલા 

કાઢવા ુ ં કામ છે.સદર કામગીર  

૧૨.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ કર  ફ રયાદ ુ ં 

િનવારણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ 
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Dec-18

૧૦૧ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા( ા

ય)

ી ટ . સી. યાસ. 

૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩

ી અરિવદિસહ બી પરમાર  યોગે ર 

નગર ગોધરા 

૨.  કવડ યા ટ ડ ફ ળયા માં લો વૉ ટજ ની  

ફ રયાદ ુ ર કરવા બાબત

૨). વડલાવ ગામે કવડ યા ટ ડ ફળ યામાં લો 

વો ટજની ફ રયાદના અ ુસંધાને જ ર  મોજણી ુ ં 

કાયકરલ છે તેમાં એલ.ટ . લાઇન લાંબી હોવાના 

કારણે લો વો ટજ રહ છે. સદર સ કટ પર ુલ ૧૩૫ 

વીજ જોડાણ આવેલ છે. સદર ફર યાદના અ ુસંધાને 

િસ ટમ ુવમટ યોજના હઠળ ૨૫ કવીએ ના ૨ 

ા સફોમર ૂ કવા ુ ં આયોજન કરલ છે. તેનો 

દા જત ખચ . ૫૫૦૬૪૦/- થાય છે. સદર 

દરખા તની જ ર  તાંિ ક મં ૂર  મેળવી દન-૩૦ માં 

સદર કામ ૂણ કરવામાં આવશે.

પડતર ૦૭.૦૧.૨૦
૧૯

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Jan-19

૧૦૨ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા( ા

ય)

ી ટ . સી. યાસ. 

૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩

ી અરિવદિસહ બી પરમાર  યોગે ર 

નગર ગોધરા 

૩. કોટડા, ચંચોપા અને એરંડ  તથા આ ુબા ુ  ના 

ગામોને ગોધરા ખાતે જોડાણ કરવા બાબત

૩). ગોધરા તા ુકાના એરંડ , ચંચોપા અને કોટડા 

તથા આ ુબા ુના ગામો ગોધરાથી દા  ૧૦ થી 

૧૫ ક .મી. ના એ રયામાં છે. આ ગામોના ુલ ૨૦૩૪/-

 ાહકો છે. સદર ગામોનો વહ વટ તેમજ 

એચટ /એલટ  લાઇન ુ ં સમારકામ સંતરોડ પેટા 

િવભાગીય કચેર એથી થાય છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૦૩ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા
ગોધરા( ા

ય)

ી ટ . સી. યાસ. 

૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩
ી લાલાભાઈ સોની દડ  કોલોની ગોધરા દડ  કોલોની માં નવી ડ પી નાખવા બાબત

ગોધરા શહરના દડ  કોલોનીના વીજ ાહકોને ુ પક 

એપાટમટ વાળા ૧૦૦ કવીએ ા સફોમર પરથી વીજ 

વાહ આપવામાં આવે છે. તેમાં ુલ ૭૯ વીજ 

જોડાણ આપેલ છે. આ ા સફોમર ુ ં સમારકામ તા. 

૨૭.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. સદર 

એલ.ટ . લાઇનના ૂના વાયરો બદલીને કબ લગ 

કરવા ુ ં તેમજ નવા થાંભલા નાખવા ુ ં જ ર  તાંિ ક 

મં ૂર  મેળવેલ છે તેમાં ુલ ૦૬ થાંભલા તેમજ 

આશર ૪૫૦ મી. એલ.ટ . એબી કબલ નાખવા ુ ં કામ 

ગિતમાં છે. સદર કામ દન ૦૭ માં ૂણ કરવામાં 

આવશે.

ગોધરા શહરના દડ  કોલોનીના વીજ 

ાહકોને ુ પક એપાટમટ વાળા ૧૦૦ 

કવીએ ા સફોમર પરથી વીજ વાહ 

આપવામાં આવે છે. તેમાં ુલ ૭૯ 

વીજ જોડાણ આપેલ છે. આ 

ા સફોમર ુ ં સમારકામ તા. 

૨૭.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં 

આવેલ છે. સદર એલ.ટ . લાઇનના 

ૂના વાયરો બદલીને કબ લગ 

કરવા ુ ં તેમજ નવા થાંભલા નાખવા ુ ં 

જ ર  તાંિ ક મં ૂર  મેળવેલ છે તેમાં 

ુલ ૦૬ થાંભલા તેમજ આશર ૪૫૦ 

મી. એલ.ટ . એબી કબલ નાખવા ુ ં 

કામગીર  તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ૂણ કરલ 

છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૧૦૪ ૦૭.૧૨.૧૮ ગોધરા ગોધરા કાકણ ૂ ર

ી એમ. ડ . 

સોલંક . 

૯૯૨૫૨૦૮૩૭૩

ી વીણભાઈ લ ુભાઇ ભોઇ  .ુ 

પો ટ : કાકણ ૂ ર તા: ગોધરા

ગામ: કાકણ ૂ ર ના તળાવ ફળ યામાં વારંવાર 

વીજ વાહ માં વધઘટ થવાના કારણે વીજ 

ઉપકરણો ુકસાન ગે ુ ં વળતર આપવા બાબત

ગામ: કાકણ ૂ ર ના તળાવ ફળ યામાં વારંવાર 

વીજ વાહ માં વધઘટ થવાના કારણે વીજ ઉપકરણો 

ુકસાન ગે ુ ં વળતર આપવા બાબતે વ ુમાં 

જણાવવા ુ ં ક આપના વીજ થાપન પરની ચકાસણી 

કરતાં ઇએલસીબી આપના તરફથી લગાવેલ નથી. 

તેમજ વીજ િમટરથી તમાર  લોડ સાઇડ કોઈ ફ ૂસ 

મારલ નથી તેમજ વાય રગ સાંધાવા ં કરલ છે 

તેમજ અથ ગ પણ કરલ નથી આ ફળ યામાં આપના 

િસવાય બી  વીજ ાહકોની વીજ ઉપકરણોની બળ  

જવાની કોઈ ફ રયાદ કાકણ ૂ ર પેટા િવભાગીય  

કચેર ને મળેલ નથી. અરજદારને  યાંથી  વીજ 

વાહ આપવામાં આવે છે તેની વીજ લાઇન ુ ં 

સમારકામ દન -૩ માં ૂણ કરવામાં આવશે.

ગામ: કાકણ ૂ ર ના તળાવ ફળ યામાં 

તપાસ કરતાં કોઈ પણ વીજ ાહકોની 

વીજ ઉપકરણોની બળ  જવાની કોઈ 

ફ રયાદ કાકણ ૂ ર પેટા િવભાગીય  

કચેર ને મળેલ નથી.  તેમ છતાં સદર 

િવ તારમાં વીજ ુરવઠો ૂ રો પડતાં 

ા સફોમર સે ટર ની હયાત ઓવરહડ 

એલ ટ   એ બી કબલને બદલી ને 

નવીન એ બી કબલ લગાવેલ છે. 

તેમજ હયાત ઓવર હડ ઓપન લાઇન 

ના વાયર ને પણ એ બી કબલ માં 

તાંિ ક મં ૂર  નંબર KKR/T/5130 

DTD.07.12.બદલી દવામાં આવેલ છે. 

 આમ સદર કામગીર   તા. 

૧૦.૧૨.૨૦૧૮ કર  ફ રયાદ ુ ં 

િનવારણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૦૫ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

િશરાજખાન લાલખાન પઠાણ

એકલબારા ગામે ખેતર માં આવેલ ઘર વપરાશ 

ના વીજજોડાણ માં વાય પર થી ૨૪ કલાક 

વીજ ુરવઠો આપવા બાબત

એકલબારા ગામે ખેતર માં આવેલ ઘર વપરાશ ના 

વીજજોડાણમાં હાલ ખેતીવાડ  ફડર પર થી ૩ ફઝ 

ુરવઠો ૮ કલાક અને િસગલ ફઝ ુરવઠો ૨૪ કલાક 

મળે છે .

 હાલ મા ંએમ વીસીએલ ના સ ુલર 
ન:ંMGVCL/ટ /652 DT: 06.03.2017 

ુજબ તેમજ ુજરાત રા યના ઉ  
અને પે ો લયમ િવભાગ, ગાંધીનગર 
ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. 
૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ુજબ િસમ િવ તાર મા ં
ટા-છવાયા ઘરવપરાશ માટ ના નવા 

વીજ-જોડાણ એ  ફડર પરથી 
આવવામા ંઆવે છે મા ંખેતીવાડ  
હ  ુમાટ 8 કલાક ી ફસ સ લાય 
તે,ઍક યાર બાદ બાક ના સમય માટ 
પેિશયલ ડઝાઈન ા સફોમર ારા 

િસગલ ફસ સ લાય આપવામા ંઆવે 
છે આમ ઘર વપરાશ માટ  24 કલાક 
1 ફસ વીજ- ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ં
આવે છે. 

િનકાલ નીકાલ
નવા 

ફ ડર/ફ ડર 
બદલ ું

૧૦૬ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

રા ુભાઇ ક બા રયા
છોટાઉદ ુર સબ ડિવજન ખાતે વધારાની કશ 

બાર  ચા ુ કર  આપવા બાબત.

યાર સબ ડિવજન ખાતે નાણાં ભરનાર ની ભીડ 

હોય યાર ડ ુટ  ઇજનેર ારા બી  કશ બાર  ચા ુ 

કરવામાં આવે છે.

િનકાલ નીકાલ રવ /ુ બીલ

૧૦૭ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

તા ુકા પંચાયત ુખ ી

નંદાબેન િનલેષભાઈ રાઠવા

ુટ ર યોત યોજના માં વીજ જોડાણ આપવા 

બાબત

યોજન અિધકાર  ની મં ૂર  મ યા અને જ ર  

દ તાવેજ મ યા ના બાદ અ તા મ ુજબ વીજ 

જોડાણ આપી દવા માં આવશે.

િનકાલ નીકાલ નવા 
કનેકશન

૧૦૮ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ુ ુષ ભાઈ ુ ંગી
છોટાઉદ ુર સબ ડિવજન ખાતે વધારાનો લાઇન 

ટાફ આપવા બાબત.

છોટાઉદ ુર ખાતે મં ૂર મહકમ ુજબ ટાફ ની 

ફાળવણી કરલ છે
િનકાલ નીકાલ એચ આર

૧૦૯ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ી િમરા િમનર સ, લ ૂ લસ િમનર સ, 

િત ુપિત િમનર સ( વીણચં  નગીનદાસ 

શાહ) અલીફ માઈ ોન(ખોજમ ભાઈ 

મીઠાવાલા)

વધાર િસ ો રટ  ડપો ઝટ ભરપાઈ કરવા બાબત

GERC ના નો ટ ફકશન નંબર ૩/૧૫ ના લૉજ નંબર 

૪.૯ ુજબ તેમજ વતમાન િનયમા ુસાર 

એલટ એમડ  વીજ જોડાણ માટ વધારાની ભરપાઈ 

કરવાની થતી િસ ો રટ  ડપોઝીટ ભરપાઇ કરવા 

માટ જણાવેલ છે  યો ય છે

િનકાલ નીકાલ જનરલ 
Misc.

૧૧૦ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી ુખરામભાઇ રાઠવા
કાટકોઈ ગામે ઘર વપરાશ પર ની લાઇન 

ખસેડવા બાબત

લાઇન ુ ં સવ કર  જ ર  તાંિ ક મં ૂર  મેળવી 

દાજપ  ભયાબાદ ઘર પર વીજ લાઇન ખસેડ  

આપવામાં આવશે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Dec-18

૧૧૧ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી પાવી ત ુર

ી ડ  ક રાઠવા, 

નાયબ ઇજનેર 

પાવી ત ુર પે. 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી ુખરામભાઇ રાઠવા

ુ કાલ ગામે ગામતલ બહાર આવેલ ઘર વપરાશ 

ના  વીજ જોડાણ પર વાય ફડર પર થી વીજ 

ુરવઠો આપવા બાબત

હાલ ુ કાલ ગામે ગામતલ બહાર આવેલ ઘર 

વપરાશ ના વીજ જોડાણ ખેતીવાડ  ફડર પર થી 

એસડ ટ  ા સફોમર ૂ ક  ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો 

ૂ રો પાડવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

ફ ડર/ફ ડર 
બદલ ું
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૧૨ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી કવાંટ

ી એમ સી 

પારગી, નાયબ 

ઇજનેર કવાંટ પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી ુખરામભાઇ રાઠવા
ઝ ૂલી ગામે ુટ ર યોત યોજના માં વીજ જોડાણ 

આપવા બાબત

યોજન અિધકાર  ની મં ૂર  મ યા અને જ ર  

દ તાવેજ મ યા ના બાદ અ તા મ ુજબ વીજ 

જોડાણ આપી દવા માં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

૧૧૩ ૧૧.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી ુખરામભાઇ રાઠવા
છોટાઉદ ુર,કવાંટ,પાવી ત ુર સબ ડિવજન ખાતે 

વધારાનો ી ુ ં  હ કલ  આપવા બાબત.

છોટાઉદ ુર,કવાંટ,પાવી ત ુર સબ ડિવજન ખાતે 

એક લોઝ બોડ  પ અને એક લેડરવાન   

મે ટન સ માટ ફાળવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ એચ આર

૧૧૪ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી મોહનિસહ રાઠવા
ુટ ર યોત યોજના માં મં ૂર થયેલા વીજ 

જોડાણ તા કા લક આપવા બાબત

યોજન અિધકાર  ની મં ૂર  મ યા અને જ ર  

દ તાવેજ મ યા ના બાદ અ તા મ ુજબ વીજ 

જોડાણ આપી દવા માં આવશે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮
નવા 

કનેકશન Dec-18

૧૧૫ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી મોહનિસહ રાઠવા
છોટાઉદ ુર તા ુકાનાં મોટ  સાધલી ગામમાં ચચેર 

ફ ળયામાં નવીન ટ સી બેસાડવા બાબત

ગામના ચચેર ફ ળયામાં જ ર  સવ કર  જો તાંિ ક 

ર તે શ  હસે તો મં ૂર  મેળવી નવા ટ સી માટની 

કામ ગ ર ૂણ કરવામાં આવશે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮
ા સફોમર 
બાબત Dec-18

૧૧૬ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

બોડલી છોટાઉદ ુર

ી એમ ડ  વસૈયા, 

નાયબ ઇજનેર 

છોટા ઉદ ુર પે 

િવ.ક.

ધારાસ ય ી મોહનિસહ રાઠવા

છોટાઉદ ુર તા ુકાનાં ડોલ રયા ગામમાં અ ુ ન 

ફ ળયામાં અને રાણીખેડા ગામમાં અલગ ટ સી 

બેસાડવા બાબત

ડોલ રયા અને રાણીખેડા ગામ નો જ ર  સવ કર  જો 

તાંિ ક ર તે શ  હસે તો મં ૂર  મેળવી નવા ટ સી 

માટની કામ ગ ર ૂણ કરવામાં આવશે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮
ા સફોમર 
બાબત Dec-18

૧૧૭ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી. એ.આર.પટલ 

ના.ઇ. કલાવ 

પે.િવ.કચેર  

મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪

નર િસહ રાવ ભા સોલંક  ખડોલ(હ) 

સરપંચ ી

સૌભા ય યોજના હઠળ કરલ અર ઓને પડપ ી 

યોજના હઠળ નવીન િવજ જોડાણ આપવા 

બાબત...

સૌભા ય યોજના હઠળ કરલ અર ઓમાં ૂ ટતા 

દ તાવે  ુરાવા તથા ટ ડ ઓનો ભલામણ પ  ર ૂ 

કરવા જણાવેલ છે. તથા યાર બાદ આગળની 

કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

૧૧૮ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી. એ.આર.પટલ 

ના.ઇ. કલાવ 

પે.િવ.કચેર  

મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪

નર િસહ રાવ ભા સોલંક  ખડોલ(હ) 

સરપંચ ી
િસગલ ફજ નિવન વાર ૃહ િવજ જોડાણ ગે...

સદર બાબતે પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે જ ર  

દા તાવે  ુરાવા સાથે અર  કયા બાદ આગળની 

કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

૧૧૯ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી. એ.આર.પટલ 

ના.ઇ. કલાવ 

પે.િવ.કચેર  

મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪

નર િસહ રાવ ભા સોલંક  ખડોલ(હ) 

સરપંચ ી

ખડોલ (હ) રો હતવાસ ખાતે એલ.ટ  લાઇન ુ ં 

સમારકામ કરવા બાબત

સદર બાબતે થળ તપાસ કર  જ ર  એલ.ટ  

લાઇન ુ ં સમારકામ દન – ૧૫ માં ૂણ કરવા ુ ં 

આયોજન કરલ છે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Dec-18

૧૨૦ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ રાસ

ી .વી.પી.પટલ  

ુ .ઇ. રાસ 

પે.િવ.કચેર  

મો.૯૯૨૫૨ ૧૫૧૧૧

કા તભાઈ પષ મભાઈ પટલ રાસ

ખેતી િવષયક િવજ જોડાણની ન ધણી તા, મે. 

૨૦૧૮ સદર િવજ જોડાણ સ વર આપવા 

બાબત.....

સરકાર ીના લ યાંક ુજબ હાલ માચ ૨૦૧૮ ુધી 

ન ધણી થયેલ િવજ જોડાણ અર ઓને અ તા મે 

િવજ જોડાણ આપવાની કાયવાહ  હાથ ધરલ છે. માચ 

૨૦૧૮ પછ ની અર ઓ, ની કાયવાહ  લ યાંક 

મ યા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૨૧ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ
બોરસદ 

શહર

ી એસ.એન.મલેક 

  ના. ઇ. બોરસદ 

શહર પેટા 

િવભાગીય કચેર  

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫

કરણ એ શાહ (બોરસદ)

ાહક ની ર ુઆત ુજબ રોકડ થી ખર દલ led 

બ બ ના િપયા એડવા સ ભરલ હોવા છતા 

ાહક નંબર ૦૪૫૦૧/૦૧૦૦૦/૪ વાળા બલ માથી 

કાપવા બાબત તેમજ અથ ગ વાયર ઘણા સમય 

થી ન જોડવા બાબત.

ાહક ના ઉ લા બ બ ના પેમટ બાબતે તેઓને 

અર  અ ુસંધાને સબ- ડિવજન ારા E-urja utility 

billing system માં entry કર ને ઇ.એમ.આઇ બંધ 

કર  દ ધેલ છે તેમજ લાઇટ બલ માં કપાયેલ ૧૪૦/- 

િપયા હવે પછ ના બલમાં મજર મળે તે કાયવાહ  

ચા ુ છે. અથ ગ બાબતે થળ તપાસ કરતાં અગાઉ 

વીજ થાપન પર અથ ગ કરવામાં આવેલ હ ુ ં  પરં ુ  

મીટર તથા બો સ િસ ટ કરવાના કારણે અથ ગ 

િસ ટ કરવાની જ રયાત ઊભી થયેલ હોઈ સબ-

ડિવજન ારા તાર ખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ 

િવજમીટર પેટ  સાથે અથ ગ વાયર જોડવાની 

કાયવાહ  ુણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
રવ /ુ 

બીલ

૧૨૨ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ
બોરસદ 

ા ય

ી એમ. .ુ 

સોલંક    ના. ઇ. 

બોરસદ ા ય  

પેટા િવભાગીય 

કચેર  

૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪

હસ ુખભાઇ છગનભાઇ પટલ (સંતો ુરા)

ાહક ની ર ુઆત ુજબ ાહક નંબર 

૦૪૬૫૯/૦૦૫૨૫/૯ વાળા વીજ કને શન 

(તમા ુની ખર ) માં લો-વો ટજ  ો લેમ હોવા 

બાબત.

ાહકને સંતો ુરા ગામની ૧૦૦ કવીએ ની િવલેજ 

ટ સી માથી LT ABC ારા વીજ ુરવઠો ુરો 

પાડવામાં આવે છે. સબ- ડિવજન ારા DDUGJY-SI 

યોજના ગત જ ર  તાંિ ક મં ુ ર  6704/07.12.18 

થી ા સફોરમેર ના લોડ િવભાજન કર  ન ુ ં 63KVA 

ુ ં  ા સફોમર ુકવામાટ ખચ િપયા ૧૫૧૬૮૧/- ુ  

મં ુ ર કર  દ ધેલ છે તથા સદર કામ ૩૦ દવસ ની 

સમય મયાદામાં કર  દવા ુ આયોજન છે. થી 

ાહકને ુરતા માણ મા વીજ ુરવઠો મળશે.

પડતર
૧૧.૦૧.૨૦

૧૯

મેઇ ટન સ/

લો-

વૉ ટજ/પોલ

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૨૩ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા કરજણ-૧

ી પી.એમ.પાટ લ. 

મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯

ી િવ ુલભાઈ પટલ           ગામ:- 

કંડાર , તા:-કરજણ    મો:-

૯૪૨૭૦૩૩૭૨૭

ગણપત ુરા AG ફ ડરમાં વાયર ુલા છે. ણ 

પોલ ુટ  ગયેલ છે.

સદર ૧૧ કવી. ધનોરા એ . ફ ડર ુ ં  ા સફોમર 

ચર સી ુ ં કર  અને ઢ લા વાયરો ખેચીને લાઇન 

બરાબર કરવા ની કામગીર  તાર ખ ૨૫.૧૨.૨૦૧૮ 

ુધીમાં િનકાલ કરવા ુ ં આયોજન છે.

પડતર ૨૫.૧૨.૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

Dec-18

૧૨૪ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા કરજણ-૧

ી પી.એમ.પાટ લ. 

મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯

ી ભરતભાઇ મણીભાઈ પટલ ગામ:- 

મેથી, તા:-કરજણ ૬૩૫૧૫૮૨૩૪૩

       એ  ુ ં ૩ Phase િમટર બળ  જવા બાબત 

                                 ની તાર ખ : 

૨૭.૧૧.૧૮

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ :૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ 

બદલેલ છે

BMC ચા  ભર  મીટર તાર ખ 

:૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે
િનકાલ

મીટર 
બાબત

૧૨૫ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા કરજણ-૧

ી પી.એમ.પાટ લ. 

મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯

ી અ યભાઈ આઈ. પટલ (ધારા સ ય 

ી) તા. કરજણ-િશનોર

ખેતીવાડ  વીજ લાઇનના પોલ સીધા કરવા, ઢ લા 

ગાળા ખેચવા, ઝાડ કાપવા તેમજ  લાઇન ુ ં 

િનયિમત  સમારકામ માટ અલગ થી મીની મેઇન 

ટન સ ગગ ફાળવવી.  ની તાર ખ. 

૭.૧૨.૨૦૧૮

મીની મટન સ ગગની ફાળવણી માટ અ ેની 

કચેર એ થી દરખા ત તૈયાર કર   વડ  કચેર એ 

મોકલવાની કાયવાહ  કરવામાં આવેલ છે.

મીની મટન સ ગગની ફાળવણી માટ 
અ ેની વડ  કચેર એ થી દરખા ત  
પ  ન ંMGVCL/HR/IV/17/47 
Dtd.04.01.17 & 429/20.01.17 થી 
મોકલેલ છે  અ ુસંધાને   ુવી 
એન એલ તરફ થી પણ સરકાર ી મા ં
પ  ન.ં GUVNL/HR/MGVCL/741 
dTD.21.04.2017 થી દરખા ત મોકલી 
કાયવાહ  કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ
નીિત 
િવષયક

૧૨૬ ૧૧.૧૨.૨૦૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી ગર શભાઈ રામ ભાઈ પટલ ગામ:- 

કાયાવરોહણ,

મેઈ ટનસ કામ કરવા માટ. ઉનાળામાં વો ટઝ લો 

આવે છે. કાયાવરોહણ ગામની લાઈટ ય છે.

સદર સમારકામ/મટન સ ની કામગીર  તાર ખ 

૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ુધીમાં ુણ કરવામાં આવશે. અને 

લો વૉ ટજ માટ જ ર  થળ મોજણી કર  જો જ ર 

જણાશે તો સ મ અિધકાર ની તાંિ ક મં ૂર   તા 

૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ુધીમાં લઈ જ ર  કાયવાહ  કરવામાં 

આવશે.

પડતર
૩૦.૧૨.૨૦

૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

Dec-18

૧૨૭ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી દલીપભાઇ શ ુભાઈ પંચાલ  

ગામ:- મેન ુરા ,તા:- ડભોઇ

૮૧૪૦૩૪૭૮૭૪

ખેતરમાંથી પસાર થતી ૧૧ ક.વી. લાઇન નીચી 

આવી જવાથી લાઇન ખચવા અને નવો થાંભલો 

નાખી આપવા બાબત  

૧ પોલ ઊભો કરલ છે અને 3 ગાળાની લાઇન ખચેલ 

છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૨૮ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી એચ ક ડ  

ગામ:- કારવણ ,તા:- ડભોઇ યાતલાવડ  એ ીક ચર લાઇન પર પોલ નમી 

જવાથી પોલ સીધા કરવા બાબત

૬ પોલ ઊભા કરલ છે અને ૭ ગાળાની લાઇન ખચેલ 

છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૨૯ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી રણછોડભાઈ પટલ

ગામ:- વરણમાં ,તા:- વડોદરા 

૯૪૦૮૬૩૧૨૦૫

વરણમાં ગામ ખાતે ખેતરમાથી પસાર થતી 

િવજલાઈનના તાર નીચા આવી જવા બાબત
ગાળોની લંબાઈ વધાર હોવાથી ૧ પોલ ઊભો કરલ છે િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૦ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી જશભાઈ સોમાભાઇ પટલ 

ગામ:- વરણમાં ,તા:- વડોદરા 

૯૯૨૫૩૯૯૯૮૮ 

ખેતરમાં થાંભલા પડ  જવાથી નવા થાંભલા નાખી 

આપવા તેમજ બળ  ગયેલ કબલ નાખી આપવા 

બાબત

૨ પોલ ઊભા કયા ૧ પોલ સીધો કય  ૪ ગાળાની 

લાઇન ખચેલ છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૧ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી આિશષ કો ઓપ. હાઉિસગ સોસાયટ  

ગામ:- પોર તા:-વડોદરા 

૭૩૮૩૨૮૬૨૧૦
વીજ પોલ જ રત હાલતમાં હોય બદલવા બાબત જ રત પોલને બદલે નવો પોલ નાખેલ છે િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૨ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી શાંિતલાલ ચં ુ ભાઈ પ ઢયાર 

ગામ:- વડદલા તા:-વડોદરા 

૯૯૦૪૫૧૧૭૬૦
લાઇટના થાંભલા હટાવવા બાબત

સદર ર ુઆતના અ ુસંધાને અરજદારને થાંભલા 

હટાવવા માટ/ લાઇન િશ ટ કરવામાટ જ ર  ન ધણી 

ફ  ભરપાઇ કરવા માટ પ  લખેલ છે.  ન ધણી ફ  

ભરપાઈ થયા બાદ થળ મોજણી કર  અરજદાર ારા 

દાજપ  ભરપાઈ થયા બાદ થાંભલા ખસેડવાની 

કામગીર  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૩૩ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી ભાવનાબેન પરશભાઈ પટલ 

ગામ:- ંવાદ તા:-વડોદરા 
ંવાદ ગામે  એ ીક ચર લાઇન ુ ં સમારકામ 

કરવા તેમજ જ રત થઈ ગયેલ થાંભલા નવા 

નાખવા બાબત

૧ પોલ સીધો  કરલ છે અને ૨ ગાળાની લાઇન 

ખચેલ છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૪ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી યોગેશભાઈ મા ુરભાઇ પટલ 

ગામ:- ંવાદ તા:-વડોદરા
ખેતરમાથી પસાર થતી િવજલાઈનના તાર નીચા 

આવી જવાથી તાર ખચવા બાબત તેમજ નમી 

ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત

નમી ગયેલ પોલ સીધો કરલ છે અને ૨ ગાળાની 

લાઇન ખચેલ છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૫ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

ી િવજયભાઈ શનભાઈ પટલ

 ગામ:- ંવાદ તા:-વડોદરા
ખેતરમાથી પસાર થતી િવજલાઈનના  નમી 

ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત
નમી ગયેલ પોલ સીધો કરલ છે િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૬ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

કાંિતભાઈ સ ભાઈ પટલ            

ગામ : રમણગામડ  તા.વડોદરા   

૭૬૯૮૯૨૭૫૧૫

એ ીક ચર લાઇનનો નમી ગયેલ પોલ સીધા 

કરવા બાબત
નમી ગયેલ પોલ સીધો કરલ છે િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૭ ૧૧.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ં ુવા ં ુવા

ી એન એન 

પરમાર, મો. 

૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮

દવ ભાઇ ફતેિસગ પાટણવા ડયા     

ગામ : ફતે ુરા તા:-વડોદરા    

૯૯૦૯૭૪૭૨૯૮

૧૧ ક.વી. ુ ંદર ુરા વાયના ુ લા વાયરને 

બદલે ૧૧ કવી કબલ નાખવા બાબત

સદર ાહકને બ  મળ  લાઇન િશ ટગ ગે 

સમ વેલ છે
િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૩૮ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

ડાકોર ી   કાપ ડઆ, 
૯૯૨૫૨૧૩૩૧૩

મહશભાઇ બી પરમાર, અ ુ ુરા પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત

સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

થાંભલા ઊભા થઈ ગયેલ છે. અને 
બાક  રહલ વાયર ખેચી કને શન  
તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ આપી 

દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

િનકાલ

૧૩૯ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

ઠાસરા ી એ એસ ચૌધર , 
૯૯૨૫૨૦૮૩૪૧

અ રહંત ફબટક ડ , ઠાસરા  વારંવાર લાઇન ઉપર િ િપગ આવવા બાબત.
નવી AB વચ બેસાડ  તથા લાઇન ુ ંમરામત એક 

અઠવા ડયામા ં ૂ ુ ંકરવામા ંઆવશે.

વચ બેસાડ  દવામા ંઆવેલ છે. 
લાઇન ુ ંમરામત ુ ંકામ 

તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ ૂ ણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૧૪૦ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

બાલાિસનોર-
૨

ી એ પી પરમાર, 
૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫

સોમાભાઇ આશાભઈ વણકર,વડદલા વીજ લાઇન ના તાર ખેચવા બાબત તથા ઝાડ 
કાપવા બાબત  

સદર કામ ૨ દવસ મા ં ૂ ુ ંકરવામા ંઆવશે.
વીજ લાઇન ના તાર ખેચી કામ ૂ ણ 

કરલ છે.
િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૪૧ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ મ ુધા
ી એસ એમ 
મનીયા  

૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪
કશોરિસહ નટવરિસહ ચૌહાણ, ખલાડ

પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

પડપ ી મા ંવીજ જોડાણ આપી 
દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૪૨ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ મ ુધા
ી એસ એમ 
મનીયા  

૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪
િવજયભાઈ શંકરભાઇ ચૌહાણ, અલીના

પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

પડપ ી મા ંવીજ જોડાણ આપી 
દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૪૩ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ મ ુધા
ી એસ એમ 
મનીયા 

૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪

સ ારભાઈ ઈ માઈલભાઈ વોહરા, 
વડથલ  

પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

પડપ ી મા ંવીજ જોડાણ આપી 
દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૪૪ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

બાલાિસનોર-
૧

ી આર એચ 
વસૈયા, 

૯૯૨૫૨૦૮૩૯૨
િવનોદ ુમાર ક મકવાણા તથા અ ય વીજ થાંભલો બદલવા બાબત સદર થાંભલો દન-૩ મા ંબદલી નાખવામા ંઆવશે. સદર થાંભલો બદલી નાખેલ છે.  િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૧૪૫ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ
બાલાિસનોર-

૧

ી આર એચ 
વસૈયા, 

૯૯૨૫૨૦૮૩૯૨
ુભાષભાઈ રમણભાઈ મહરા, હાંડ યા

પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

પડપ ી મા ંવીજ જોડાણ આપી 
દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૪૬ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ મ ુધા
ી એસ એમ 
મનીયા  

૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪
ૂલ ભાઇ હાથીભાઇ ભરવાડ, વાસણા

નવીન ઘર વપરાશ ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

સદર કને શન આપી દવામા ંઆવેલ 
છે  

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૪૭ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

બાલાિસનોર-
૨

ી એ પી પરમાર, 
૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫

ૂલ ભાઇ ઠાભાઇ વણકર, ગધાવડા વીજ લાઇન ના તાર ખેચવા બાબત તથા ઝાડ 
કાપવા બાબત  

સદર વીજ તાલ ખેચી ઝાડ કાપી દન-૩ મા ંકામ ૂ ુ ં
કરવામા ંઆવશે.

વીજ લાઇન ના તાર ખેચી કામ ૂ ણ 
કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૧૪૮ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ ન ડયાદ 
રલ

બાલાિસનોર-
૨

ી એ પી પરમાર, 
૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫

સરપંચ ી પાંડવા ર તા પર ુ ંપોલ હટાવવા બાબત.
સદર પોલ હટાવવા ુ ંકામ દન-૩ મા ં ૂ ુ ંકરવામા ં

આવશે.
થાંભલો ખસેડ  કામ ૂ ણ કરલ છે.  િનકાલ િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ

૧૪૯ ૧૨.૧૨.૧૮ ન ડયાદ
ન ડયાદ 

રલ મ ુધા
ી એસ એમ 
મનીયા  

૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪
સોઢા દલપતિસહ માનિસહ, સનાલી.

પડપ ી યોજના હઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત સદર કને શન 2 દવસ મા ંઆપી દવામા ંઆવશે.

પડપ ી મા ંવીજ જોડાણ આપી 
દવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૧૫૦ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર ગામ ુસીડ  ઓફ સ પાસે નવા ુરા, 
કદમવા  ફળ  ુઅને મહાદવવાળા ફળ યાના 

એકમોથી ા સફોમર ખસેડ .ુ
માંજલ ુર ગામ .ુસી.ડ . ઓ ફસ પાસે નવા ુરા ટ સી 
ખસેડવા માટ જ ુર  ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત 
કોપ રશનનો પ  મળેલ છે.  હયાત જ યા ઉપરથી  
જ યા બતાવેલ છે તે જ યા માટની મં ુ ર  તેમજ 
પાસે આવેલ ઝાડ કપાવી આપવાના રહશે.  યારબાદ 
જ સદર તાંિ ક મં ૂર  મળયે ા સફોમર ખસેડ  
આપવાની કામગીર  કર  શકાશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ ા સફોમર 
બાબત Jan-19

૧૫૧ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

જયરામદાસ ફળ ુ,ં મહાદવવા  ફળસી  ુજવાના 
ર તે ુથાર ખડક ના સામેના ર તા પરનો 

નડતર ુપ પોલ ખસેડવો.

જયરામદાસ ફ ળ ુ,ં મહાદવ ફ ળ ુ ંજવાના ર તે 
ુથાર ખડક  સામેના ર તા સામે નડતર ુપ પોલ 

માટ જ ુર  ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત કોપ રશનનો 
પ  મળેલ છે. હયાત જ યા ઉપરથી  જ યા 
બતાવેલ છે તે જ યા માટની મં ુ ર  તેમજ નાની 
ગલી હોવાના કારણે પાસે રહલા ંધરની ઉપર એક 

ગલ લગાવવી જ ુર  છે.   લગા યા બાદ જ સદર 
પોલ તાંિ ક ર તે ખસેડ  શકાય.  થી બા ુના ધરની 
" ના વાંધા પ  "  મ યે આગળની કાયવાહ  હાથ 
ધરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૫૨ ૧૨.૧૨.૧૮
વડોદરા 

શહર વ ુળ 
કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

૧, િવધા ૃ ંજ સોસાયટ , કંચન ભગત બગીચા 
સામેનો ટ પી રોડનો પોલ ખસેડવો.

૧, િવધાધામ સોસાયટ , કંચન ભગત બગીચા સામેનો 
પોલ ખસેડવા માટ જ ુર  ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત 
કોપ રશનનો પ  મળેલ છે.  જ ર  ટ નકલ 
અ ોવલ મળે આગળની કામગીર  કાયવાહ  હાથ 
ધરવામા ંઆવશે.

સદર નડતર પ વીજ પોલ જ ર  
તાંિ ક મં ૂર  લઈ તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૮ 
ના રોજ  પોલ ખસેડવાની  મગીર  

ુણ કર  ુ ંિનરાકરણ કરલ છે.

િનકાલ 19.12.18

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

િનકાલ

૧૫૩ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માય એપલ ુલ, તારાબાગ સોસાયટ , જયદ પ 
સોસાયટ ના જ ં કરન પરનો પોલ ખસેડવો

માય એપલ ુલ, તારાબાગ સોસાયટ , જયદ પ 
સોસાયટ ના જ ં કશન પોલ ગે જ ુર  
ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત કોપ રશનનો પ  મળેલ 
છે.  હયાત જ યા ઉપરથી નવા પોલ ઉભા કરવા 
માટની જ યા આપવાની રહશે.  થી કર ને આગળની 
કાયવાહ  કર  શકાય.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૫૪ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર  િવ તારમા ંનાંખવામા આવેલ ડર 
ાઉ ડ કબલ ચા  ુ કરાવવા અને તેના ખાડા 

ુરાવવા સંકલન કરાવ ુ.ં
માંજલ ુર િવ તારમા ંઅ ેની બંને કચેર ના તાબા 
હઠળ આવતા નાંખવામા ંઆવેલ ૧૧ કવી 

ડર ાઉ ડ કબલ આશર ૬૫ %  કામગીર  ૂ ણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  તેમજ બાક ની ૩૫ %  કામગીર  
િનયત સમયમયાદામા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ UG Cable Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૫૫ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર િવ તારમા ંઆવેલ ા સફોમર પાસેનો 
કચરો સાફ કરાવવો, મીટર પેટ  ઉપર કરાવવી. માંજલપર િવ તારમા ંઅ ેની બંને કચેર ના તાબા 

હઠળ અવતા ા સફોમર સે ટરની આસપાસ સફાઇની 
કામગીર  વખતોવખત કરવામા ંઆવે છે.  તેમજ 
આપના િતિનિધ વારા કઇ મીટર પેટ  ઉપર 
લેવાની છે તે બતાવેલ નથી.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ ા સફોમર 
બાબત Jan-19

૧૫૬ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

સોના ટકર  ર વે ફાટક સામેનો ા સફોમર નમી 
ગયેલ છે તે જોવાઇ યો ય કરાવ .ુ

સોના ટકર  ર વે ફાટક સામેનો ા સફોમર નહ  પણ 
ડબલ પોલ એ.બી. વચ કચર ગે જ ુર  
ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત કોપ રશનનો પ  મળેલ 
છે.   હયાત જ યા ઉપરથી નવા પોલ ઉભા કરવા 
માટની તાંિ ક મં ુ ર  મ યે ખસડ  આપવાની 
કામગીર  કર  કર  આપવામા ંઆવસે .

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૫૭ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

હર ધામ ફલેટ, ગીત બંગલા સામેનો ા સફોમર 
ખસેડવો.

હર ધામ ફલેટ ગીત બંગલો સામેના ા સફોમર 
ખસેડવા ગે જ ુર  જ યાનો અભાવ હોવાથી થઇ 
શક તેમ નથી.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯ ા સફોમર 
બાબત Jan-19

૧૫૮ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર નાકા ર વે ટાફ કોલેજના ગેટ પસેના 
પોલ ખસેડવો.

માંજલ ુર નાકા, ર વે ટાફ કોલેજ પાસે અવેલ પોલ 
ખસેડવા ગે જ ુર  ડ .આઇ.એસ.એસ. તગત 
કોપ રશન નો પ  મળેલ છે.   હયાત જ યા ઉપરથી 
નવા પોલ ઉભા કરવા માટની જ યાની મ યા બાદ 
તાંિ ક મં ુ ર  મ યે ખસડ  આપવાની કામગીર  કર  
શકાશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૫૯ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર નાકાથી માંજલ ુર ગામ તરફના પોલ 
ખસેડવા.

માંજલ ુર નાકાથી માંજલ ુર ગામ તરફના પોલ 
ખસેડવા ગે આપના િતિનિધ સાથે વાતચીત 
દર યાન સદર પોલ ુ ર કરવા જણાવેલ છે.  પરં  ુ  
૧૧ કવી એચ.ટ . ડર ાઉ ડ કરલ છે.  પરં  ુસદર 
પોલ ઉપર એલ.ટ .લાઇન પણ હોવાથી કાઢ  શકાય 
તેમ નથી.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

Page 24 of 50



મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૬૦ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

બરાન ુરા આર ક રાઠવા. 
નાયબ ઇજનેર 
બરાન ુરા પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬

શીર ષ બોક લ  - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯ કો ાકટ લોડ ૦.૫ ક .વો. અને વીજ વપરાશ ૩૦ 
ુનીટ આવતો હોય તેવા ાહકોને બીપીએલ રટ 
ુ. ૧.૫૦ દ ઠ ુનીટ લેવા  તેવી ભલામણ છે. આપે ર ુ કરલ ભલામણો અમો અમાર  વડ  કચેર ને 

મોકલેલ છે.
િનકાલ િનકાલ

રવ /ુ 

બીલ
િનકાલ

૧૬૧ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

બરાન ુરા આર ક રાઠવા. 
નાયબ ઇજનેર 
બરાન ુરા પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬

શીર ષ બોક લ  - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯ ગવમે ટ ડ ુટ  સામા ય કટગર  માટ ૧૫ ટકા / 
નાની હોટલ - ર ટોર ટ માટ ૧૦ ટકા.   નાના 
ાહકો માટ ગવ. ડ ુટ  ૭.૫ ટકા લેવી જોઇએ 

તેવી ભલામણ છે.
આપે ર ુ કરલ ભલામણો અમો અમાર  વડ  કચેર ને 
મોકલેલ છે.

સરકાર ી  તરફથી દરક કટગર  માટ 
વીજ કર મં ુ ર કરવામા ંઆવે છે અને 
તે ુજબ દરક ાહકો ને વીજ બીલ 

આપવામા ંઆવે છે.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૬૨ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

બરાન ુરા આર ક રાઠવા. 
નાયબ ઇજનેર 
બરાન ુરા પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬

શીર ષ બોક લ  - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯ વતમાન િનયમ ડ લે પેમે ટ ચાજ સ ૧૮ ટકા 
વાિષક ધોરણે લેવામા ંઆવે છે તો  લોકોને 
િનયમીત વીજબીલ ભરતા હોય તેવા ાહકોને 

ડ કાઉ ટ આપ  ુતેવી ભલામણ છે. આપે ર ુ કરલ ભલામણો અમો અમાર  વડ  કચેર ને 
મોકલેલ છે.

 ઇ આર સી તરફથી દરક કટગર  
માટ ટ રફ ઓડર મં ુ ર કરવામા ંઆવે 
છે અને  વીજ બલ ભરવાની સમય 

મયાદા ની દર જો ાહક ારા વીજ 
બલ ની ભરપાઈ કરવામા ંઆવે તો 
તેમને કોઈ પણ કાર ુ ં ડ કા ટ 

આપવાની જોગવાઈ નથી.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૬૩ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

અ ભષેક સોસાયટ થી જધામ મંદ રવાળો ટ પી 
રોડ પર આવેલ પોલ િશ ટ કરવા

અ ભષેક સોસાયટ ની ગલીમા ંબધાજ પોલ રોડ ના 
સો ડર (બોડર)  પર મકાનોની ન ક હોય શીફટ ગ 
શકય નથી.

િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

૧૬૪ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

વ તક રસી. ( ુ યમં ી આવાસ યોજના) 
િવધા ુંજ સોસાયટ ના ગેટ પાસેના ર સીમે ટ પોલ.

વ તક રસીડ સી ( ુ યમં ી આવાસ યોજના) 
િવધા ુંજ સોસાયટ  ગેટ પાસેના ૨ નંગ સીમે ટ પોલ 
તેમજ હયાત એલ ટ  લાઇન ખસેડવા ગે જ ુર  
ડ આઇએસએસ તગત કોપ રશનનો પ  મળેલ છે. 
હયાત  જ યા બતાવેલ છે તે જ યા પાસે આવેલ 
ઝાડ કપાવી અપાવવાની કામગીર  કર  આ યા બાદ 
તાંિ ક મં ુ ર  મ યે ખસડ  આપવાની કામગીર  કર  
શકાશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૬૫ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

પાટ દાર ચોકડ  ચાર ર તા પરના પોલ એચ ટ  ડર ાઉ ડ કબલની કામગીર  ચા  ુહોય 
સદર કામગીર  ૂ ર થયે નડચતર ુપ પોલ નીકળ  
જશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૬૬ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

દરબાર ચોકડ નો પોલ દરબાર ચોકડ  ના પોલ / ડ પી યથાવત બરાબર 
હોય ફરફાર શકય નથી.

િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

૧૬૭ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

સંદ પભાઇ વામામાનગર અને હર ધામ નગર, 
કોતર તલાવડ નો નડતર ુપ પોલ

સદર પોલ ઉભો કરવા માટની જ યા બતાવેથી 
આગળની કાયવાહ  થશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૬૮ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

નર ભાઇ લ ુટ, મોહનપાક ુખ સાદ ચોકડ  
પાસેનો પોલ

સદર પોલ ડર ાઉ ડ કબલ કામગીર  થયેથી 
નીકળ  જશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૬૯ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

મહશભાઇ ગાંધી વનલીલા સોસાયટ , િવ ામી ી 
ધામ પાસેના ટ પી રોડના પોલ

સદર ડ પીની ની બા ુની સી.૫૪ ન.ં ના ાહકની ના 
વાંધાની અર ની સંમિત તથા પોલ ઉભા કરવાની 
જ યા આ યા બાદ આગણ ની કાયવાહ  થઈ શકશે   

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૭૦ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

િવ કમા બગીચાથી નવદ પ સોસાયટ  તરફ જતો 
પોલ

ાહકની જ યા માટની સંમિત (ના વાંધા) આ યેથી 
કામગીર  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૭૧ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

ભારતભાઇ માંજલ ુર વાણીયા શેર નો ભયજનક 
ગલ ર પેર કરવો.

વાણીયા શેર  પાસે આવેલ ધર પરની ખરાબ ગલ 
ૂર કર ને નવી ગલ માર  ને સિવસ લાઇન 
યવ થ કર  આપવામા ંઆવેલ છે  

િનકાલ

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૧૭૨ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

માંજલ ુર મશાન ચાર ર તા પરનો પોલ સદર પોલ ડર ાઉ ડ કબલ નાંખવાની કામગીર  
ૂ ણ થયેથી નીકળ  જશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૭૩ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

દ પ ચે બસ ચાર ર તા પરનો પોલ દ પ ચે બેસ ચાર ર તા પાસેનો પોલ ઉપર 
એમ વીસીએલ ની એલટ  લાઇન તેમજ ાહકોના 
એલટ  ડર ા ડ કબલ સિવસ વાયર આવેલ છે. 
સદર ાહકોના એલટ  ડર ા ડ કબલ પણ સાથે 
ખસેડવા પડસે તથા તેની ળવણી તેમજ સમારકામ 
સદર ાહકોએ કરવાની રહ છે.   ની બાંહધર   તે 

ાહકો વારા આ યા બાદ  હયાત જ યા ઉપરથી  
જ યા બતાવેલ છે તે જ યા માટની મં ુ ર  અપાવવા 
ની રહશે.   યારબાદ જ સદર તાંિ ક મં ુ ર  મળયેથી 
ખસેડ  આપવાની કામગીર  કર  શકાશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૭૪ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

ર૭, શાંતી ુંજ િવભાગ-ર શાંતી ુંજ બગીચા પાસેનો 
પોલ.

ર૭ - શાંતી ુંજ સોસાયટ  િવભાગ-ર બગીચા પાસે 
એલટ  પોલ તેમજ લાઇન ખસેડવા ગે હાયત 
જ યા ઉપરથી  જ યા બતાવેલ છે.  તે જ યા માટ 
મં ુ ર  અપવવાની રહશે.  યારબાદ જ સદર તાંિ ક 
મં ુ ર  મળયે ખસેડ  આપવાની કામગીર  કર  શકાશે.

સદર નડતર પ વીજ પોલ જ ર  
તાંિ ક મં ૂર  લઈ તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૮ 
ના રોજ  પોલ ખસેડવાની  મગીર  

ુણ કર  ુ ંિનરાકરણ કરલ છે.

િનકાલ 19.12.18

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

િનકાલ

૧૭૫ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

લીટલ લફલાવર ુલના ગેટ પસામે પંચશીલ 
ુલ જવાના ર તાનો પોલ.

ડર ાઉ ડ કબલની કામગીર  ૂ ણ થયેથી સદર 
પોલ નીકળ  જશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૭૬ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

ટલામેર  ુલ ચાર ર તા ડર ાઉ ડ કબલની કામગીર  ૂ ણ થયેથી સદર 
પોલ નીકળ  જશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૭૭ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

કાશી િવ નાથ કો પલે  કંચન ભગત બચીગા 
પાસેના ૩ પોલ.

કાશી િવ નાથ કો લે સ કંચન ભગત બગીચા પાસે 
૩ પોલ ખસેડવા ગે હયાત જ યા ઉપરથી  જ યા 
બતાવેલ છે તે જ યા માટની મં ુ ર  અપાવવા ની 
રહશે.   યારબાદ જ સદર તાંિ ક મં ુ ર  મળયેથી 
ખસેડ  આપવાની કામગીર  કર  શકાશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૭૮ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

ગો ુલધામ સોસાયટ  સર તવી કો પલે  પાણીની 
નળ કા ઉપરનો પોલ.

સદર જ યાનો પોલ પાણીના લીકજ થી આશર ૭ ટ 
ુ ર હોય પોલ શીફટ ગ કરવો જ ુર  નથી.

િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

૧૭૯ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

ચરાગ ઝવેર , ૂ વ ડ.મેયર અને .ુ 
કાઉ સીલર

ુના મોર મેગા ટોર અમરનાથ ુરમ પાસે, 
પાણીની નળ કા ઉપરનો પોલ.

સદર થળ પર  ુ ા સફોમર ડર ાઉ ડ કબલની 
કામગીર  થયેથી શીફટ ગ કયા બાદ કામગીર  થઇ 
શક તેમ છે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

Jan-19

૧૮૦ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

કારલીબાગ ડ  એ ઓઝા 
નાયબ ઇજનેર 
કારલીબાગ પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮

મનોજ મારવાડ  - કારલીબાગ તા. ૩/૯/૨૦૧૮ ના પ ના અ ુ.ં ૧) ા સફોમરની 
આ ુબા ુ એમ વીસીએલ વારા ફ સ ગ 

કરવામા ંઆવેલ છે  ની દર ુબ જ ગંદક  
થયેલ છે.  ફોટા સામેલ કરલ છે.  ર) 

એમ વીસીએલ ના ડ પી ની દર પીસીસી 
કો ટ લા ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા થી 

ગંદક  ુ ર થાય.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા હઠળ આવતા 
દરક સબ ડ વીઝનના ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર 
સાફ થાય છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી કો ટ 
લા ટર તથા પેવર લોક લગાવવા તે પોલીસી 

મેટરમા ંઆવે છે  આ બાબતની દરખા ત વડ  
કચેર ને મોકલેલ છે.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા 
હઠળ આવતા દરક સબ ડ વીઝનના 
ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર સાફ થાય 
છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી 
કો ટ લા ટર તથા પેવર લોક 

લગાવવા તે પોલીસી મેટરમા ંઆવે છે 
 આ બાબતની દરખા ત વડ  કચેર ને 

મોકલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૧ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

કારલીબાગ ડ  એ ઓઝા 
નાયબ ઇજનેર 
કારલીબાગ પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮

મનોજ મારવાડ  - કારલીબાગ તા. ૧૨/૨/૨૦૧૮ તથા પ  ન.ં ૯/૩/૨૦૧૮ ના 
અ ુ.ં  વડોદરા શહરમા ંખાનગી સોસાયટ ના 

િવકાસ  માટ અને માટ સીટ મા ંનગરવાસીને 
સાર  ુ િવધા મળે તે માટ એમ વીસીએલમા ં

૮૦/૨૦ ની ક મ ચા  ુકરવા અમાર  ર ુઆત છે.

હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ વીજ લાઇન / 
ઇલે. પોલ /  ા સફોમર ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ 
નાંખવા વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ હઠળ 
િવના ૂ યે કર  આપવા માટની કોઇ પણ ક મ 
વતમાન મા ંનથી.

હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ 
વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ /  ા સફોમર 
ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ નાંખવા 
વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ 

હઠળ િવના ૂ યે કર  આપવા માટની 
કોઇ પણ ક મ વતમાન મા ંનથી.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૮૨ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

કારલીબાગ ડ  એ ઓઝા 
નાયબ ઇજનેર 
કારલીબાગ પેટા 
િવભાગીય કચેર ; 

મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮

મનોજ મારવાડ  - કારલીબાગ તા. ૯/૪/૨૦૧૮ ના પ ના અ .ુ  ૧) ટ પરર  ન  ુ
વીજ કનેકશન બાબત.   - બે વરસ ુરા થાય યાર 

એજ ડ પોઝીટ મા ંએજ ુરાવા અને ટ પ 
પેપરમા ંમા  સામા ય નવી અર ના આધાર 
બી  ર વરસન ર  ુકર  આપ ુ.ં    અને ર) 

ટ પરર  ૩ ફઝ  ુન  ુવીજ કનેકશન બાબત. --   
ટ પરર   ૩ ફઝ  નવા વીજ કનેકશન આપવા 
માટ સબ ડ વીઝનને પાવર આપવા બાબત

હાલ મા ં એમ. .વી.સી.એલ. ના વતમાન પ રપ  
ન ંએમ. .વી.સી.એલ./સી.ઇ.(ટક. એ ડ ઓપ.)/ ૪૪૦ 
તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ અ ુસાર બે વષની મયાદા માટ 
ટ પરર  વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે તેમ છતા ં
ઉપરોકત બાબતની ણ વડ  કચેર ને કરલ છે.

 ઇ આર સી તરફથી અને  
એમ. .વી.સી.એલ. ના વતમાન 

પ રપ  ન ં
એમ. .વી.સી.એલ./સી.ઇ.(ટક. એ ડ 

ઓપ.)/ ૪૪૦ તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ 
અ ુસાર બે વષની મયાદા માટ 

ટ પરર  વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે 
છે તેમ છતા ંઉપરોકત બાબતની ણ 

વડ  કચેર ને કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૩ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સં સ એ ડ ગરદ વે, નવી ધરતી 
નાગરવાડા, વડોદરા ૧

વડોદરા શહરમા ંખાનગી સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલના નવીન કામો માટ ૮૦/૨૦ ની 

ક મ લા  ુકરવી .
હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ વીજ લાઇન / 
ઇલે. પોલ /  ા સફોમર ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ 
નાંખવા વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ હઠળ 
િવના ૂ યે કર  આપવા માટની કોઇ પણ ક મ 
વતમાન મા ંનથી.

હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ 
વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ /  ા સફોમર 
ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ નાંખવા 
વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ 

હઠળ િવના ૂ યે કર  આપવા માટની 
કોઇ પણ ક મ વતમાન મા ંનથી.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૮૪ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સં સ એ ડ ગરદ વે, નવી ધરતી 
નાગરવાડા, વડોદરા ૧

વડોદરા શહરમા ંએમ વીસીએલ તરફથી ડ પીની 
આ ુબા ુ ફ સ ગ કરવામા ંઆવેલ છે તે ફ સ ગ 
મા ંપેવર બલોક ખેસાડવા તથા પીસીસી લા ટ 
કર  ુ થી ગંદક  ુ ર થાય વ છતા વધે તે 

ડ આઇએસએસની પોલીસીમા ંલઇ કામગીર  કર  
પોલીસી બનાવવી.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા હઠળ આવતા 
દરક સબ ડ વીઝનના ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર 
સાફ થાય છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી કો ટ 
લા ટર તથા પેવર લોક લગાવવા તે પોલીસી 

મેટરમા ંઆવે છે  આ બાબતની દરખા ત વડ  
કચેર ને મોકલેલ છે.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા 
હઠળ આવતા દરક સબ ડ વીઝનના 
ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર સાફ થાય 
છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી 
કો ટ લા ટર તથા પેવર લોક 

લગાવવા તે પોલીસી મેટરમા ંઆવે છે 
 આ બાબતની દરખા ત વડ  કચેર ને 

મોકલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૫ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સં સ એ ડ ગરદ વે, નવી ધરતી 
નાગરવાડા, વડોદરા ૧

 સોસાયટ  સરકાર ીના તાબા હઠળ ર ટર 
થયેલ  છે તે સોસાયટ ને જ ખાનગી ગણવી.   

ર ટર થયેલ નથી તે સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલ વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીર  

કરવી.  કોઇપણ રકમ વ ુલ વગર

પોલીસી મેટરમા ંહોવાથી આપનો  બાબતની ણ 
વડ  કચેર ને  ણ કરલ છે.

વીજ કને શન માટ કોઈપણ લાઇન 
ઊભી કરવાની કામગીર  અરજદારની 
અર  થયે થી કરવામા ંઆવે છે અને 
તેના દાજ પ  ના નાણા ં  ઇ આર 

સી  તરફ થી મં ુ ર થયેલ આદશ 
ુજબ વ ૂલ કરવામા ંઆવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૬ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

હતેશ સાંગઠ યા, નાગરવાડા નવી ધરતી 
ુતર યા સોસાયટ , વડોદરા

વડોદરા શહરમા ંખાનગી સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલના નવીન કામો માટ ૮૦/૨૦ ની 

ક મ લા  ુકરવી .
હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ વીજ લાઇન / 
ઇલે. પોલ /  ા સફોમર ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ 
નાંખવા વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ હઠળ 
િવના ૂ યે કર  આપવા માટની કોઇ પણ ક મ 
વતમાન મા ંનથી.

હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ 
વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ /  ા સફોમર 
ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ નાંખવા 
વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ 

હઠળ િવના ૂ યે કર  આપવા માટની 
કોઇ પણ ક મ વતમાન મા ંનથી.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૭ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

હતેશ સાંગઠ યા, નાગરવાડા નવી ધરતી 
ુતર યા સોસાયટ , વડોદરા

વડોદરા શહરમા ંએમ વીસીએલ તરફથી ડ પીની 
આ ુબા ુ ફ સ ગ કરવામા ંઆવેલ છે તે ફ સ ગ 
મા ંપેવર બલોક ખેસાડવા તથા પીસીસી લા ટ 
કર  ુ થી ગંદક  ુ ર થાય વ છતા વધે તે 

ડ આઇએસએસની પોલીસીમા ંલઇ કામગીર  કર  
પોલીસી બનાવવી.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા હઠળ આવતા 
દરક સબ ડ વીઝનના ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર 
સાફ થાય છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી કો ટ 
લા ટર તથા પેવર લોક લગાવવા તે પોલીસી 

મેટરમા ંઆવે છે  આ બાબતની દરખા ત વડ  
કચેર ને મોકલેલ છે.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા 
હઠળ આવતા દરક સબ ડ વીઝનના 
ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર સાફ થાય 
છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી 
કો ટ લા ટર તથા પેવર લોક 

લગાવવા તે પોલીસી મેટરમા ંઆવે છે 
 આ બાબતની દરખા ત વડ  કચેર ને 

મોકલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૮ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

હતેશ સાંગઠ યા, નાગરવાડા નવી ધરતી 
ુતર યા સોસાયટ , વડોદરા

 સોસાયટ  સરકાર ીના તાબા હઠળ ર ટર 
થયેલ  છે તે સોસાયટ ને જ ખાનગી ગણવી.   

ર ટર થયેલ નથી તે સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલ વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીર  

કરવી.  કોઇપણ રકમ વ ુલ વગર

પોલીસી મેટરમા ંહોવાથી આપનો  બાબતની ણ 
વડ  કચેર ને  ણ કરલ છે.

વીજ કને શન માટ કોઈપણ લાઇન 
ઊભી કરવાની કામગીર  અરજદારની 
અર  થયે થી કરવામા ંઆવે છે અને 
તેના દાજ પ  ના નાણા ં  ઇ આર 

સી  તરફ થી મં ુ ર થયેલ આદશ 
ુજબ વ ૂલ કરવામા ંઆવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૮૯ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, 
નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા

વડોદરા શહરમા ંખાનગી સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલના નવીન કામો માટ ૮૦/૨૦ ની 

ક મ લા  ુકરવી .
હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ વીજ લાઇન / 
ઇલે. પોલ /  ા સફોમર ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ 
નાંખવા વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ હઠળ 
િવના ૂ યે કર  આપવા માટની કોઇ પણ ક મ 
વતમાન મા ંનથી.

હાલમા ંકંપની વતમાન નીતી હઠળ 
વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ /  ા સફોમર 
ખસેડવા / ડર ાઉ ડ કબલ નાંખવા 
વગેર ની કામગીર  ૮૦/૨૦ ક મ 

હઠળ િવના ૂ યે કર  આપવા માટની 
કોઇ પણ ક મ વતમાન મા ંનથી.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૯૦ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, 
નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા

વડોદરા શહરમા ંએમ વીસીએલ તરફથી ડ પીની 
આ ુબા ુ ફ સ ગ કરવામા ંઆવેલ છે તે ફ સ ગ 
મા ંપેવર બલોક ખેસાડવા તથા પીસીસી લા ટ 
કર  ુ થી ગંદક  ુ ર થાય વ છતા વધે તે 

ડ આઇએસએસની પોલીસીમા ંલઇ કામગીર  કર  
પોલીસી બનાવવી.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા હઠળ આવતા 
દરક સબ ડ વીઝનના ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર 
સાફ થાય છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી કો ટ 
લા ટર તથા પેવર લોક લગાવવા તે પોલીસી 

મેટરમા ંઆવે છે  આ બાબતની દરખા ત વડ  
કચેર ને મોકલેલ છે.

વડોદરા શહર વ ુળ કચેર ના તાબા 
હઠળ આવતા દરક સબ ડ વીઝનના 
ા સફોમર ડ .પી. સમયાંતર સાફ થાય 
છે.    ા સફોમર ની દર પીસીસી 
કો ટ લા ટર તથા પેવર લોક 

લગાવવા તે પોલીસી મેટરમા ંઆવે છે 
 આ બાબતની દરખા ત વડ  કચેર ને 

મોકલેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૯૧ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
ઇ ટ   

ટાવર પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

 એસ એમ પટલ. 
નાયબ ઇજનેર 
ટાવર પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬

સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, 
નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા

 સોસાયટ  સરકાર ીના તાબા હઠળ ર ટર 
થયેલ  છે તે સોસાયટ ને જ ખાનગી ગણવી.   

ર ટર થયેલ નથી તે સોસાયટ મા ં
એમ વીસીએલ વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીર  

કરવી.  કોઇપણ રકમ વ ુલ વગર

પોલીસી મેટરમા ંહોવાથી આપનો  બાબતની ણ 
વડ  કચેર ને  ણ કરલ છે.

વીજ કને શન માટ કોઈપણ લાઇન 
ઊભી કરવાની કામગીર  અરજદારની 
અર  થયે થી કરવામા ંઆવે છે અને 
તેના દાજ પ  ના નાણા ં  ઇ આર 

સી  તરફ થી મં ુ ર થયેલ આદશ 
ુજબ વ ૂલ કરવામા ંઆવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૧૯૨ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ 
િવભાગીય

માંજલ ુર / 
લાલબાગ

બી એસ પિત - 
(મો. ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) 
અ પાબેન શેઠ 

(મો.ન.ં૯૯૨૫૨૦૮૨
૩૦)

િવજય ુ ંબગીયા - જનસેવા ૃપ 
માંજલ ુર

હરમા ંથતી વીજચોર  અટકાવવા બાબત કાયપાલક ઇજનેર (વી લ સ) િવભાગમાંથી તા. 
૨૩/૯/૨૦૧૮ ના રોજ મેસેજ મળવાથી તે જ દવસે 
રા ે લાલબાગ સબ ડ વીઝનના ુ ની. ઇજનેર અને 
તેઓની ટ મે થળ તપાસ કરતા કોઇપણ તની 
ગેરર તી ટજ પાસે જોવા મળેલ નથી. સદર વીજ 
વપરાશ ના કનેકશન ટ ટ લાઇટના ફ ુઝ બો માંથી 
લીધેલ હ ુ.ં

િનકાલ વીજ ચેક ગ

૧૯૩ ૧૨.૧૨.૧૮

વડોદરા 
શહર વ ુળ 

કચેર

િવ ાિમ ી 
વે ટ   

વાસણા ડ . એ. ક ડયા 
નાયબ ઇજનેર 

 (૯૮૭૯૨૦૦૮૭૬)

અ ુલ ટ  શાહ વીજ થાભલો ખસેડવા બાબત વાસણા સબ ડિવજન ના નાયબ ઇજનેર જોઇ ટ સવ 
તાર ખ ૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ કર ને સદર એલટ  
લાઇનનો વીજ થાભલો ખસેડવા માટ અ તમેટ  
૨૫૮૩૧ અ ેની વાસણા સબ ડિવજન ખાતે થી 
તાર ખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ અર  કરનાર ાહક 
ને  આપવામા ંઆવેલ છે. સદર અ તમેટ ની રકમ 
ભરથી આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે  

િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

૧૯૪ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ હાલોલ શહર
નાયબ 

ઇજનેર/૯૯૨૫૨૧૪
૦૧૬

રા શ ુમાર બી દંતાની તથા અ ય
પાવાગઢ રોડ હાલોલ પર આવેલી ુ  પાક 

સોસાયટ  મા ં રલ પાવર ને બદલે શહર ની વીજ 
લાઇન મા ંજોડ  આપવા બાબત

તા:28/11/18 ની પાવર િવ ેપની ુ પાક 
સોસાયટ ની અર  મળેલ.  ુ  પાક સોસાયટ  ૧૧ 
કવી માંડવી વાય ફડર પર આવેલ  ૬૬ કવી 
GIDC-B  સબ ટશન માથી નીકળે છે સદર સોસાયટ  
ટલ ડપર આવેલી હોવાથી પાવર િવ ેપ અ ય 
કરતા ંવ  ુ રહ છે, સદર સોસાયટ  ં ુડ  િવ તાર 

મા ંઆવેલ છે  હાલોલ નગર પા લકાનો િવ તાર છે 
પરં  ુસીમ િવ તાર હોય  સદર સોસાયટ  ની બા ુમા ં
11 કવી મહાકાળ  ફ ડર આવેલ છે સદર સોસાઇટ  ના 

જોડાણો 11કવી મહાકાળ  ફડરપર જ ર  તાંિ ક 
મં ૂર  લઈ જોડ  આપતા અિવરત વીજ ુરવઠો મળ  

રહશે.સદર અર નો િનકાલ ૧૫ દવસમા ંિનકાલ 
કરવામા ંઆવશે.

તા:28/11/18 ની પાવર િવ ેપની 
ુ પાક સોસાયટ ની અર  મળેલ.  
ુ  પાક સોસાયટ  ૧૧ કવી માંડવી 

વાય ફડર પર આવેલ  ૬૬ 
કવી GIDC-B  સબ ટશન માથી નીકળે 

છે સદર સોસાયટ  ટલ ડપર 
આવેલી હોવાથી પાવર િવ ેપ અ ય 
કરતા ંવ  ુ રહ છે, સદર સોસાયટ  

ં ુડ  િવ તાર મા ંઆવેલ છે  
હાલોલ નગર પા લકાનો િવ તાર છે 

પરં  ુસીમ િવ તાર હોય  સદર 
સોસાયટ  ની બા ુમા ં11 કવી 

મહાકાળ  ફ ડર આવેલ છે સદર 
સોસાઇટ  ના જોડાણો 11કવી મહાકાળ  

ફડરપર જ ર  તાંિ ક મં ૂર  લઈ 
જોડ  આપતા અિવરત વીજ ુરવઠો 
મળ  રહશે.સદર અર નો િનકાલ ૧૫ 

દવસમા ંિનકાલ કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૩૦.૧૨.૨૦
૧૮

નવા 
ફ ડર/ફ ડર 

બદલ ું
Dec-18

૧૯૫ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ વેજલ ુર
નાયબ 

ઇજનેર/૯૯૨૫૨૦૮
૩૬૬

સરપંચ ામપંચાયત અલાલી વીજલાઇનનો કબલ ઊચો કરવા બાબત
યો ય તાંિ ક મં ૂર  લઈ હયાત લાઇન નીચે નવીન 
પોલ ઊભો કર ને વીજલાઇનનો કબલ ખેચી લાઇન 

ચી કર  ફ રયાદ ુ ંહકારા મક િનવારણ કરલ છે

તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ની સરપંચ અલાલી 
ગામની વીજલાઇન નીચે આવી 

ગયાની અર  મળેલ.  યો ય તાંિ ક 
મં ૂર  લઈ હયાત લાઇન નીચે નવીન 
પોલ ઊભો કર ને વીજલાઇનનો કબલ 

ખેચી લાઇન ચી કર  ફ રયાદ ુ ં
હકારા મક િનવારણ કર  તા: 

૭/૧૨/૨૦૧૮ કાયમી િનરાકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ  િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૧૯૬ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ હાલોલ રલ
નાયબ 

ઇજનેર/૯૯2520825
5

ચારણ બીજલભાઇ મકાભાઈ  મીટર બંધ હોવાથી મીટર બદલવા બાબત  
તા:૪/૧૨/૨૦૧૮ ની અરજદારની ફો ટ  મીટરની 

અર ના અ ુસંધાનમા ંતા:૫/૧૨/૨૦૧૮ ના 
રોજફો ટ  વીજ મીટર બદલેલ છે. 

તા:૪/૧૨/૨૦૧૮ ની અરજદારની 
ફો ટ  મીટરની અર ના અ ુસંધાનમા ં
તા:૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજફો ટ  વીજ 

મીટર બદલેલ છે. 

િનકાલ િનકાલ
મીટર 
બાબત
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૯૭ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ ઘોઘંબા
નાયબ 

ઇજનેર/૯૯૨૫૨૦૮
૧૨૦

સરપંચ ી ામ પંચાયત સીમાલીયા મો  સીમાલીયા ગામે ઉમર  પાડા ફળ યામા ં
લોવોલટજની ર ૂઆત બાબત

તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સીમા લયા ઉમર  પાડા 
ફ ળયામા ંલો-વોલટજની ફ રયાદના અ ુસંધાનમા ં
થળ તપાસણી કર  સવ કામગીર  ુણ કરલ છે, અને 
જ ર  તાંિ ક મં ુ ર  લઈને નાયબ ઇજનેર, ઘોઘંબા 
ારા જ ર  કાયવાહ  હાથ ધર  લોવોલટજની સમ યા 
વહલી તક ૂર કરવા માટ તજવીજ કરવામા ંઆવશે.

તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સીમા લયા 
ઉમર  પાડા ફ ળયામા ંલો-વોલટજની 

ફ રયાદના અ ુસંધાનમા ં થળ 
તપાસણી કર  સવ કામગીર  ુણ 
કરલ છે, અને જ ર  તાંિ ક મં ુ ર  
લઈને નાયબ ઇજનેર, ઘોઘંબા ારા 

જ ર  કાયવાહ  હાથ ધર  
લોવોલટજની સમ યા વહલી તક ૂર 
કરવા માટ તજવીજ કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૧૯૮ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ કાલોલ
નાયબ 

ઇજનેર/૯૧૦૬૮૬૦
૯૩૦

હષદભાઈ રમણલાલ ુથાર
ૂ રતા વો ટજ ના મળવાથી ખેતી ની મોટર ના 

ઉપડવા બાબત

તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ  અરજદાર ી હષદભાઈ 
આર. ુથારની વૉ ટજ ૂ રતા ના મળતા હોવાની 
અર ના અ ુસંધાનમા ંસદર થળ પર ાહકની 

બ  વૉ ટજ ચકાસણી કરતા ંવૉ ટજ િનયત 
મયાદામા ંછે તેની ચકાસણી કાલોલ સબ- ડિવજન 

ારા કરવામા ંઆવેલ છે.  આમ સદર અર નો 
િનકાલ કરલ છે.  તેમ છતા ંભિવષયમા ંજ ર જણાયે 
HVDS ક મમા ંસમાવેશ કર ને તાંિ ક મં ૂર  લઈને 

કામ હાથ પર ધરવામા ંઆવશે.

તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ  અરજદાર 
ી હષદભાઈ આર. ુથારની વૉ ટજ 
ૂ રતા ના મળતા હોવાની અર ના 

અ ુસંધાનમા ંસદર થળ પર ાહકની 
બ  વૉ ટજ ચકાસણી કરતા ંવૉ ટજ 
િનયત મયાદામા ંછે તેની ચકાસણી 
કાલોલ સબ- ડિવજન ારા કરવામા ં
આવેલ છે.  આમ સદર અર નો 

િનકાલ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

૧૯૯ ૧૨.૧૨.૧૮ ગોધરા હાલોલ કાલોલ
નાયબ 

ઇજનેર/૯૧૦૬૮૬૦
૯૩૦

િપગળ  ાંમ પંચાયત વણકર વાસ મા ંજવાના ર તા પર નડતર પ 
પોલ હટાવવા બાબત

તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ સરપંચ પ ગળ  તરફથી 
વણકરવાસ તરફ જતા ંર તા પર આવેલ પોલ 

નડતર પ હોય, તે ખસેડવા માટ અર  કાલોલ સબ-
ડિવજન મળેલ, ના અ ુસંધાનમા ંતેમને 

તલાટ (લોકલ ઓથો રટ )ની પરવાનગી પ  લાવવા 
જણાવાયેલ છે, થી સદર પોલ ખસેડવાની અર  

ડ આઇએસએસ ક મમા ંસામેલ કર  શકાય. 
સદરપરવાનગીપ  મ યેથી દન-૭ મા ંઅર નો 

િનકાલ કરવામા ંઆવશે॰

તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ સરપંચ 
પ ગળ  તરફથી વણકરવાસ તરફ 

જતા ંર તા પર આવેલ પોલ નડતર 
પ હોય, તે ખસેડવા માટ અર  

કાલોલ સબ- ડિવજન મળેલ, ના 
અ ુસંધાનમા ંતેમને તલાટ (લોકલ 

ઓથો રટ )ની પરવાનગી પ  લાવવા 
જણાવાયેલ છે, થી સદર પોલ 

ખસેડવાની અર  ડ આઇએસએસ 
ક મમા ંસામેલ કર  શકાય. 

સદરપરવાનગીપ  મ યેથી દન-૭ 
મા ંઅર નો િનકાલ કરવામા ંઆવશે॰

પડતર ૩૦.૧૨.૧૮
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Dec-18

૨૦૦ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ
પેટલાદ 

રલ

ી વી. એમ. 

રાઠવા, કાયપાલક 

ઇજનેર (સ અને 

િન), િવભાગીય 

કચેર   પેટલાદ

નગીનભાઈ પી. પટલ, .ુ પાળજ તા. 

પેટલાદ, જ લો આણંદ

પાળજ ગામના હરમાગ  ઉપર તથા ફળ યા 

િવ તારના લોખંડના ખલાશ થઈ ગયેલા જોખમી 

પોલ હટાવવાના બાક  છે તે સર વે હટાવવા

લોકદરબાર૨૦૧૮ના કાય મ દર યાન આપના ારા 

ર ૂ થયેલ ો પૈક  ૂના લોખંડના થાંભલાઓ 

પાળજગામમાથી જ રત હોવાના લીધે કાઢવા 

બાબતની આપની ફ રયાદ સબબ અને અ ેની 

કચેર નાસવ ુજબ ુલ ૩૨નંગ લોખંડના થાંભલાઓ 

કાઢવાના થતાં હતા, તે પૈક  ુલ૧૮ નંગ થાંભલાઓ 

એિ લ૨૦૧૮ના મ હનામાં કાઢ  નાખવામાં આ યા 

હતા. બાક ના થાંભલાઓ ર તાને ક અ ય ામજનોને 

નડતર પ નથી. સદર થાંભલા ઓ જ રત નથી 

તથા થાંભલાના નીચેના ભાગે મ ફગ પણ કરલ છે. 

સદર થાંભલાઓ ઉપર હાલ હળવા દબાણની વીજ 

લાઇન હયાત છે જ. આમ, સદર થાંભલા કાઢવા/ 

બદલવાનો  ઉપ થત થતો નથી.

લોકદરબાર૨૦૧૮ના કાય મ દર યાન 

આપના ારા ર ૂ થયેલ ો પૈક  

ૂના લોખંડના થાંભલાઓ 

પાળજગામમાથી જ રત હોવાના 

લીધે કાઢવા બાબતની આપની 

ફ રયાદ સબબ અને અ ેની 

કચેર નાસવ ુજબ ુલ ૩૨નંગ 

લોખંડના થાંભલાઓ કાઢવાના થતાં 

હતા, તે પૈક  ુલ૧૮ નંગ થાંભલાઓ 

એિ લ૨૦૧૮ના મ હનામાં કાઢ  

નાખવામાં આ યા હતા. બાક ના 

થાંભલાઓ ર તાને ક અ ય 

ામજનોને નડતર પ નથી. સદર 

થાંભલા ઓ જ રત નથી તથા 

થાંભલાના નીચેના ભાગે મ ફગ પણ 

કરલ છે. સદર થાંભલાઓ ઉપર હાલ 

હળવા દબાણની વીજ લાઇન હયાત છે 

જ. આમ, સદર થાંભલા કાઢવા/ 

બદલવાનો  ઉપ થત થતો નથી.

િનકાલ -

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

૨૦૧ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ
પેટલાદ 

રલ

ી વી. એમ. 

રાઠવા, કાયપાલક 

ઇજનેર (સ અને 

િન), િવભાગીય 

કચેર   પેટલાદ

નગીનભાઈ પી. પટલ, .ુ પાળજ તા. 

પેટલાદ, જ લો આણંદ

પાળજ ગામના બસ ટ ડ પાછળ ની ડ .પી. થી 
વહાણવટ  માતા ના ંપોલ ુધી એ.બી.સી. લાઇન 
નાખી છે. પરં  ુજોઇ ટ કરવાની બાક  તે સર વે 

જોઇ ટ કરવી

પાળજ ગામના બસ ટશન પાછળની ડ .પી. થી 
વહાણવટ  માતા ના પોલ ુધીએ.બી.સી. લાઇન 
નાખેલ હતી, પરં  ુ ુ લી લાઇન ના તાર કાઢ  
લેવામા ંઆ યા ન હતા.  પેટલાદ ા ય પેટા 

િવભાગીય કચેર  ારા તા. ૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ 
ઓપન વાયર કાઢ  લેવામા ંઆવેલ છે.

પાળજ ગામના બસ ટશન પાછળની 
ડ .પી. થીવહાણવટ  માતા ના પોલ 

ુધી એ.બી.સી. લાઇનનાખેલ હતી, 
પરં  ુ ુ લી લાઇન ના તાર કાઢ  
લેવામા ંઆ યા ન હતા.  પેટલાદ 
ા ય પેટા િવભાગીય કચેર  ારા તા. 

૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ઓપન વાયર 
કાઢ  લેવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ -

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૦૨ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ આણંદ પેટલાદ
પેટલાદ 

રલ

ી વી. એમ. 

રાઠવા, કાયપાલક 

ઇજનેર (સ અને 

િન), િવભાગીય 

કચેર   પેટલાદ

નગીનભાઈ પી. પટલ, .ુ પાળજ તા. 

પેટલાદ, જ લો આણંદ
પાળજ ગામની ભાગોળની તથા અ ય ડ .પી. ઓ 

ફળતી ળ  મારવી.

પાળજ ગામના બસ ટ ડની ડ .પી. તથા અ ય ડ .પી.

પર કોઈ અક માત ના થાય તે માટ તેની ફરતે ળ

મારવાની કામગીર  માટનો ઇ રો વડ  કચેર  ારા

આપવામાં આવેલ છે. ઇ રદાર આ યે થી સદર

કામગીર  સોપી વ રત કર  દવામાં આવશે.

વડ  કચેર  તરફથી વક ઓડર મળેલ 
છે.  કામ કો  ાકટરને સોપી ૂ ણ 

કરવામા ંઆવશે.
પડતર

APPROVAL 
PENDING 

AT HIGHER 
AUTHORITY

. 

જનરલ 
Misc.

APPROVAL 
 PENDING 

AT 
HIGHER 

AUTHORIT
Y. 

૨૦૩ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ
પેટલાદ 

રલ

ી વી. એમ. 

રાઠવા, કાયપાલક 

ઇજનેર (સ અને 

િન), િવભાગીય 

કચેર   પેટલાદ

નગીનભાઈ પી. પટલ, .ુ પાળજ તા. 

પેટલાદ, જ લો આણંદ

પાળજ ગામના બદા િવ તારમા ં આ િવ તારના 
રહ શોને પેટલાદ ુણાવ રોડ ઉપર આવેલ 

ઇ રભાઇ ચાવડા છા ાલય માટ ચોવીસ કલાકની 
લાઇન આપેલ છે. પર ુ ંઅહ થી ૧ પોલ નાખી આ 
િવ તારની જનતા ને િસગલ ફઝ કને શન આપી 
શકાય  તથા આ િવ તારમા ંમોતીપરામા ંવોટર 

વકસ માટ ચોવીસ કલાકની લાઇન હોવા છતા ંઆ 
િવ તારની ગર બ જનતાને ુવાના ફડરોમા ંલાઇટ 
આપી ગર બ જનતાની ર મ કર  કર  છે. બી ુ 
આ િવ તારમા ંબે કને શન માટ ૨૪ કલાકની 

લાઇન નાખેલ છે. અને જોડાણ પણ ચા  ુછે.  તો 
આ સમ  િવ તારને ૨૪ કલાકની લાઇટ જોડાણ 

આપવા િવનંતી

હાલ ખેતીિવષયક ફડરમાથી પેિશયલ ડઝાઇન

ા સફોમર ારા ચોવીસ કલાક િસગલ ફજ

વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામાં આવે જ છે. પાળજ

ગામના “બદા” સીમ િવ તાર માં વીજ વપરાશકારો

ટાછવાયા આવેલા છે. થી તેઓને ચોવીસ કલાક

વાળા ફડર પર થી એમ વીસીએલ/ટક/૬૫૨ તા.

૦૬.૦૩.૨૦૧૭ તથા ુજરાત રા યના ઉ  અને

પે ો લયમ િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર

ુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ ુજબ

વીજ ુરવઠો ચોવીસ કલાકવાળા ફડર પરથી આપી

શકાય તેમ  નથી.

પાળજ ગામના મોતીપરા માં વોટરવકસ માટ વીજ

જોડાણ ખેતી િવષયક ફડર પરથી આપવામાં આવેલ

છે. ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ િવભાગ,

ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર

ુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને

તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ

લિમટડના પ રપ  ન.ં ુવીએનએલ/ટક-

૨/૯/વોટરવકસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ ુજબ“ યેક 

ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ 
િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. 
૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને 

ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ 
લિમટડના પ રપ  ન.ં 

ુવીએનએલ/ટક-
૨/૯/વોટરવકસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ 

ુજબ“ યેક ગામમા ંગામતળની 
બહાર વોટર વકસ હ  ુમાંગવામા ં
આવતા એક થી વ  ુવીજ જોડાણો 
પૈક ,  તે ામ પંચાયત ઠરાવે તે 

અ ુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 

ૂ રો પાડવાનો રહશે.”પાળજ ગામ 
પંચાયતના તાબા હઠળ અ ય વોટર 
વકસ વીજ જોડાણોને યોિત ામ 

ફડર પરથી વીજ ુરવઠો આપવામા ં
આવેલ જ છે. તેથી મોિતપરામા ંહયાત 

વોટર વકસ ના વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 

હાલના િનયમો અ ુસાર આપી શકાય 
તેમ નથી. તેમ છતા ંઆપની ર ૂઆત 
ઉપરની કચેર એ મોકલી આપવામા ં

આવશે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૨૦૪ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ દલ

ી એસ.ડ . પટલ, 
નાયબ ઇજનેર 

દલ પેટા 
િવભાગીય કચેર

ભાતિસહ ુપતિસહ પઢ યાર .ુપો. 
ખટનાલ તા. ખંભાત . આણંદ

ખટનાલ ગામે ગામતળની બહાર ગામની ન કમા ં
૮થી ૧૦ સ ગલ ફઈઝ ઘર વપરાશના કનેકશનોને 
 ુ વેલ ખેતીવાડ  ફ ડર પરથી વીજ ુરવઠો ુરો 

પાડવામા ંઆવે છે  કનેકશનોને વ ા 
જયોિત ામ ફ ડર પરથી ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો 

ુરો પાડવા બાબત.

ખટનાલ ગામે ગામતળની બહાર ગામની ન કમાં ૮

થી ૧૦ સ ગલ ફઈઝ ઘર વપરાશના કનેકશન

આવેલ છે ને ુવેલ ખેતીવાડ  ફ ડર પરથી વીજ

ુરવઠો મળે છે, ને વ ા વાય ફ ડર પર

જોડવા આપે અર  કરલ છે. સદર બાબતે આપને

િવ દત થાય ક ઉ  અને પે ોકિમક  સ િવભાગ

ગાંધીનગરના પ રપ ાંક ુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧

તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ અને તે પરથી ુવીએનએલના

પ  માંક. ુવીએનએલ-ટક-૨-આરએનાર-૨૭૧૬

તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ ુજબ વાડ  િવ  તારમાં ટા

છવાયા ઘરોમાં રહણાંક હ ુ  માટ વીજ જોડાણ માટ

વાય ફ ડર લંબાવવામાં આવે તો વાય

યોજના તગત ખેતીવાડ  ફ ડરને અલગ કરવાનો

હ ુ  સર થતો ન હોઇ થી આવા વીજ જોડાણોને

ખેતીવાડ  ફ ડર પરથી એસ.ડ .ટ .  વારા ૨૪ કલાક

સ ગલ ફઈઝ વીજ ુરવઠો ુરો પાડવામાં આવે છે.

થી આપની સદર અર  ુજબ આપના ૮-૧૦

િવ જોડાણના ટછવાયાિવ તારોમાં હોઈ તેમને

ખેતીવાડ  વાળા ફ ડર પરથી . .વાય. ફ ડર પર 

ઉ  અને પે ોકિમક  સ િવભાગ 
ગાંધીનગરના પ રપ ાંક ુવી-

૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ 
અને તે પરથી ુવીએનએલના પ  

માંક. ુવીએનએલ-ટક-૨-
આરએનાર-૨૭૧૬ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ 

ુજબ વાડ  િવ  તારમા ં ટા છવાયા 
ઘરોમા ંરહણાંક હ  ુમાટ આવા વીજ 
જોડાણોને ખેતીવાડ  ફ ડર પરથી 

એસ.ડ .ટ .  વારા ૨૪ કલાક સ ગલ 
ફઈઝ વીજ ુરવઠો ુરો પાડવામા ં

આવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૦૫ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ ખંભાત શહર
ી આઇ.સી. પટલ 

કાયપાલક ઇજનેર 
ી, ખંભાત શહર

માનનીય ધારાસ ય ી મહશભાઇ 
રાવલ ખંભાત મત િવ તાર

ખંભાત તા ુકામા ંઆવેલ કાંસમા ંખેતી વાડ  વીજ 
જોડાણ આપવા બાબત

કાંસમાં ન ુ ં ખેતી વાડ  વીજ જોડાણ અથવા થળ ફર

કર ને ખેતી વાડ  વીજ જોડાણ આપવા માટ આણંદ

વ ુળ કચેર  ારા તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ વડ

કચેર , વડોદરા પાસે કાંસના વીજ જોડાણો માટ જ ર

માગ દશન ુછવામાં આવેલ હ ુ ં  તે સંદભ માં વડ

કચેર  વડોદરાના પ  માંક

એમ વીસીએલ/આરઇ/ડ ઇ/૫૫૯ તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૮

ના રોજ તેઓના પ  માંક નંબર

એમ વીસીએલ/આરઇ/૫૯૨ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭

ુજબ કાયવાહ  કરવા માગદશન આપેલ છે. તે

ુજબ કાંસમાં નવીન ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ ક થળ

ફર કર  આપી શકા ુ ં  નથી.

કાંસમા ંન ુ ંખેતી વાડ  વીજ જોડાણ 
અથવા થળ ફર કર ને ખેતી વાડ  
વીજ જોડાણ આપવા માટ આણંદ 

વ ુળ કચેર  ારા તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ 
ના રોજ વડ  કચેર , વડોદરા પાસે 

કાંસના વીજ જોડાણો માટ જ ર  માગ 
દશન ુછવામા ંઆવેલ હ ુ ંતે સંદભ 
મા ંવડ  કચેર  વડોદરાના પ  માંક 
એમ વીસીએલ/આરઇ/ડ ઇ/૫૫૯ તા. 
૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ તેઓના પ  

માંક નંબર 
એમ વીસીએલ/આરઇ/૫૯૨ તા. 

૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ુજબ કાયવાહ  કરવા 
માગદશન આપેલ છે. તે ુજબ કાંસમા ં
નવીન ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ ક થળ 
ફર કર  આપી શકા ુ ંનથી. આમ, સદર 

બાબત નીિતિવષયક હોય અને 
વતમાન િનયમો અ ુસાર કાંસમા ં

નવીન ખેતીવાડ  વીજ જોડાણો ક 
થળ ફર કર  આપી શકા ુ ંનથી.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૨૦૬ ૧૨.૧૨.૧૮ આણંદ પેટલાદ ખંભાત શહર
ી આઇ.સી. પટલ 

કાયપાલક ઇજનેર 
ી, ખંભાત શહર

માનનીય ધારાસ ય ી મહશભાઇ 
રાવલ ખંભાત મત િવ તાર

મો  કંસાર  ગામ મા ં ી અહમદ  મોઈજ પારખને 
નવીન ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ આપવા બાબત

સદર અરજદાર ારા તા. ૦૨.૦૧.૨૦૧૭ના રોજ સવ

નંબર ૧૨૨/૧ મો  કંસાર  માં નવીન ખેતીિવષયક

વીજ જોડાણ માટ અર  કરલ હતી , ના સંદભમાં

ખંભાત શહર પેટા િવભાગીય કચેર  ારા તા.

૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ . ૭૮૪૮/- ુ ં  િનયત ભાવ

પ ક આપવામાં આવેલ હ ુ.ં  તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૮

ુધીમાં ભરપાઈ કરવા ુ ં થ ુ ં  હ ુ ં  પરં ુ  સદર

અરજદાર ારા ભરપાઈ કરલ ના હ ુ ં  અને સદર

અરજદાર ારા સમયમયાદા વધારવા માટ અર

આપેલ છે. માં  સ મ અિધકાર ની મં ૂર  તા.

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ છે તેમજ તેઓને તા.

૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ દાજપ  ભરવાની

સમયમયાદા તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ુધી મં ૂર કર

આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર  વારા

સમયમયાદામાં દાજપ  ભયથી ખેતીવાડ

કનેકશન ુ ં વીજ માળ ુ ં ઉ ુ ં કરવાની કાયવાહ

એમ વીસીએલ વતમાન િનયમો ુસાર ૂણ કર

વીજ કનેકશન વહલામાં વહલી તક આપી દવામાં

આવશે.

ાહક ારા િનયત ભાવ પ કના 
નાણા ંભરપાઈ થયેથી વતમાન 
િનયમો ુસાર આગળની કાયવાહ  

કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ
નવા 

કનેકશન

૨૦૭ ૧૨.૧૨.૧૮ 
બરોડા (સં 

અને િન)

વડોદરા સાવલી  એ  
સોઢાપરમાર. 
નાયબ ઇજનેર 
સાવલી પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

અ ુ નિસહ માનિસહ પરમાર
ગામ કનોડા
મોબાઈલ નંબર 98 24642 376

ખેતીવાડ  વીજ પાવર દવસે કરવો  તથા 8    
કલાક ની જ યા 12 કલાક આપવો .  

ખેતીવાડ  માટ વીજ પાવર આપવા ગેની નીિત 
સરકાર ી ારા ન  કરવામા ંઆવતી હોય છે 
તેમજ વખતોવખત સરકાર ી  ને જ ર લા યે થી 
આઠ કલાકની જ યાએ 10 કલાક અથવા 12 કલાક 
વીજ સ લાય આપવામા ંઆવે છે.

ખેતી િવષયક ફ ડર પર ૩ ફઝ વીજ 
સ લાય ૂ પ માણે િનિ ત કરવામા ં
આવેલ છે.  માણે ૦૭ દવસ દવસે 

અને ૦૭ દવસ રા ે એમ વીજ 
સ લાય આપવામા ંઆવે છે. મા ં
ફરફાર થઈ શક તેમ નથી. તેમજ 

ખેતીવાડ  માટ વીજ પાવર આપવા 
ગેની નીિત સરકાર ી ારા ન  
કરવામા ંઆવતી હોય છે તેમજ 

વખતોવખત સરકાર ી  ને જ ર 
લા યે થી આઠ કલાકની જ યાએ 10 
કલાક અથવા 12 કલાક વીજ સ લાય 

આપવામા ંઆવે છે.  વ ુમા ં
જણાવવા ુ ંક

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૦૮ ૧૨.૧૨.૧૮ 
બરોડા (સં 

અને િન)

વડોદરા સાવલી  એ  
સોઢાપરમાર. 
નાયબ ઇજનેર 
સાવલી પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

અ ુ નિસહ માનિસહ પરમાર
ગામ કનોડા
મોબાઈલ નંબર 98 24642 376

ુટ ર યોત તથા પડપ ી વી સરકાર ી ની 
આવાસ યોજના હઠળ પાકા મકાન મા ંવીજ  
જોડાણ આપવામા ંઆવતા નથી.  

પ રપ  ુજબ સ મ અિધકાર  ની ફાળવણી 
ભલામણના આધાર વીજ જોડાણ આપવા આ ૂ ચના 
આપવામા ંઆવેલ છે

િનકાલ

િનકાલ  

નવા 
કનેકશન

૨૦૯ ૧૨.૧૨.૧૮ 
બરોડા (સં 

અને િન)

વડોદરા સાવલી  એ  
સોઢાપરમાર. 
નાયબ ઇજનેર 
સાવલી પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

અ ુ નિસહ માનિસહ પરમાર
ગામ કનોડા
મોબાઈલ નંબર 98 24642 376

ખેતીિવષયક જમીનમા ંઘર ુ ં વીજ જોડાણ 
માગવામા ંઆવે અને એક કરતા ંવધાર સહ 
ભાગીદાર હોય તેઓની એટલે ક બી  
ભાગીદારોની એન.ઓ.સી ના હોય તો વીજ જોડાણ 
આપવાની ુ ંયોજના છે

ઈઝ ઓફ ુ ગ ના પ રપ  70 ુજબ અમલીકરણ 
કર  વીજ જોડાણ આપવા ુચના આપેલ છે 

િનકાલ

િનકાલ  

નવા 
કનેકશન

૨૧૦ ૧૨.૧૨.૧૮ 
બરોડા (સં 

અને િન)

વડોદરા સાવલી  એ  
સોઢાપરમાર. 
નાયબ ઇજનેર 
સાવલી પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

અ ુ નિસહ માનિસહ પરમાર
ગામ કનોડા
મોબાઈલ નંબર 98 24642 376

ખે ૂતોને ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ માટની અર  
કયા બાદ તા કા લક વીજ જોડાણ મળે તે ુજબ 
યવ થા કરવી

સદર  નીિતિવષયક છે.  બાબતે ઉપરની 

કચેર એ ણ કરવામાં આવશે.

ખેતી િવષયક વીજ જોડાણો ને 

આપવા ુ ં લ યાંક પડતર અર ઓ ને 

આધાર  સરકાર ી ારા આપવામાં 

આવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કને શન િનકાલ

૨૧૧ ૧૨.૧૨.૧૮ 
બરોડા (સં 

અને િન)

વડોદરા સાવલી  એ  
સોઢાપરમાર. 
નાયબ ઇજનેર 
સાવલી પેટા 

િવભાગીય કચેર ; 
મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫

અ ુ નિસહ માનિસહ પરમાર
ગામ કનોડા
મોબાઈલ નંબર 98 24642 376

ઘરવપરાશના બલ પણ ાહક ને બદલે સરકાર 
ી સરકાર ી ભર  તેવી ર ૂઆત છે

વતમાન િનયમા ુસાર વીજ બલ વપરાશ કતાએ 
િનયત સમય મયાદામા ં ભરપાઈ કરવાના રહ છે. 
તેમ છતા ંસદર આપની ર ૂઆત ઉપરની કચેર એ 
મોકલવામા ંઆવશે.

વતમાન િનયમા ુસાર વીજ બલ 
વપરાશ કતાએ િનયત સમય 
મયાદામા ં ભરપાઈ કરવાના રહ છે. 
તેમ છતા ંસદર આપની ર ૂઆત 
ઉપરની કચેર એ મોકલવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ

િનકાલ

૨૧૨ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

િનતાબેન કરણકા ત પટલ 
માજલ ુર, વડોદરા

નામ બદલી કર યા બાદ િસ ુ રટ  ડપો ઝટ 
પરત ન આપવા બાબત 

અ ેની કચેર  ારા ડપો ઝટ પરત આપવા માટની 
જ ર  મં ૂર  મેળવી લીધેલ છે તથા નાણા ંહવે પછ  
ના બલ મા ંજમા આપવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ
રવ /ુ 
બીલ

૨૧૩ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

રાણા અિનલ ુમાર સોમાભાઇ 
.ુપો. િશનોર

િસનોર ુકામે રાણા ફ ળયામા ંહાઇ વો ટજ 
આવવા બાબત

િશનોર રાણા વાસ મા ં દન-૭મા ંલાઇન ુ ંજ ર  
સમારકામ કર  ફ રયાદ ૂર કરવામા ંઆવશે. તેમ 
છ ા જો હાઇ વો ટજ જણાશે તો ઓછા વો ટજવા ં 
ા સફોમર ૂ કવા માટ ની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૨૨.૧૨.૧૮

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Dec-18

૨૧૪ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ-ટાઉન

ી  આર બા રયા 
નાયબ ઇજનેર 
ડભોઇ શહર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪

મ હ ભાઇ હરખાભાઇ હર જન 
.ુપો.ડભોઇ

મકાન ુ ંકામ કરવા ુ ંહોવાથી મીટર બી  
બા ુએ લગાવી આપવા બાબત

સદર ાહક ુ ંમીટર જ ર  ચા  ભરાવી િશ ટ કર  
આપવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
િમટર 
બાબત

૨૧૫ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ-ટાઉન

ી  આર બા રયા 
નાયબ ઇજનેર 
ડભોઇ શહર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪

કાદરભાઇ ફ કરમહમદ ટો લાવાળા
.ુપો.ડભોઇ

મારા વીજ જોડાણ ુ ંલાઇટ બલ વ  ુઆવ ુ ં
હોવા બાબત 

સદર ાહક ુ ંમીટર થાિનક ચેક કરતા ંબરબર 
મા ૂમ પડલ છે. તથા અગાઉના વપરાશ સાથે 
હાલનો વપરાશ જોતા ંબરાબર જણાય છે તેમ છ ા 

ાહક ને પ  માંક ૨૬૪૫ તા. ૧૧.૧૨.૧૮ થી ણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ
િમટર 
બાબત

૨૧૬ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ-ટાઉન

ી  આર બા રયા 
નાયબ ઇજનેર 
ડભોઇ શહર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪

જગદ શભાઇ ગ ભાઇ પટલ 
.ુપો. ડભોઇ ઇલે ક લાઇન િશ ટ કર  આપવા બાબત

અ ેની કચેર  ારા જ ર  સવ ણ કર  દાજપ  
પાઠવવામા આવેલ છે.  ભરપાઈ કય થી લાઇન 
િશ ટ કરવાની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

િનકાલ

૨૧૭ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સ ચનભાઈ પટલ     
.ુ પો. િશનોર

િશનોર તા ુકામા ં એસીએલ થમલ પાવર 
લા ટ માટ માંજરોલ ુ રા સામલ ખાતે જમીન 

પસંદ કર , ુજરાત સરકાર મા ંજઈ SIA ની ુ ત 
લઈ આવેલ હરના ુ ંપડ  ગયેલ તેમ છતા ં
થમલ પાવર ટશન ુ ંકામ ા ંઅટકલ છે. અને 
તે કામ આગળ વધારવા િવનંતી.

સદર બાબત ઉપલી કચેર ને લગતી હોઈ અ ેની 
કચેર  ારા પ  માંક: ૭૨૩૦  તા.૧૪.૧૨.૧૮ થી 

ણ કરવામા ંઆવેલ છે.
પડતર

APPROVAL 
PENDING 
AT HIGHER 
AUTHORITY
. 

To be 
sent to 
GSECL

To be 
sent to 
GSECL
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૧૮ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સ ચનભાઈ પટલ     
.ુ પો. િશનોર

બ ર સિમિત ની બીન ખેતી જમીન છે.  જમીન 
માંથી પરવાનગી વગર આઇટ આઇ ના જોડાણ 
માટ ની લાઇન ઊભી થઈ ગયેલ છે તે લાઇન 
હટાવવા બાબત

સદર જ યાએ દન-૭ મા ંસવ કર  કંપની ના 
િનયમો ુસાર આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર
૫.૦૧.૨૦૧

૯

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

Jan-19

૨૧૯ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સ ચનભાઈ પટલ     
.ુ પો. િશનોર

દાજપ  ભરપાઈ કરવા છ ા ખેતીવાડ  ના 
જોડાણ ુ ંકામ સમયસર થ ુ ંનથી

હાલમા ંિશનોર ુકામે ુલ ૩૪ ખેતીવાડ ની પેઇડ 
પે ડગ અર ઓ છે. માથી ૨૪ કામ ના થાંભલા 
ઊભા થઈ ગયેલ છે.  દવાળ નો તહવાર ના લીધે 
હાલમા ં૪ કામો એસઓપી બહારના છે માથી એક 
વાંધાહઠળ તથા ૧ ઊભો પાક અને ૨ કામ ના 
થાંભલા ઊભા છે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કનેકશન

િનકાલ

૨૨૦ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સ ચનભાઈ પટલ     
.ુ પો. િશનોર

ગોપાલ કોટન ડ  એક એચ ટ  જોડાણ છે. સબ 
ડિવજન ારા પાવર  બંધ કરવામા ંઆવે છે. યાર 
અગાઉ ણ કરવામા ંઆવતી નથી.

લોક દરબારમા ંજ અ ય  થાને થી પાવર બંધ 
કરતા ંપહલા ાહકને ણ કરવા જણાવેલ

િનકાલ િનકાલ જનરલ 
Misc.

િનકાલ

૨૨૧ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ભા કર પટલ   
.ુપો. અવાખલ

ટ પરર  જોડાણના ૯ ુરાવા(Documents) 
માંગવામા ંઆવે છે.  ઇ-ઉ  કને ટિવટ  ન  
હોવાના લીધે દાજપ  સમયસર મળ  શકતા 
નથી

ટ પરર  જોડાણ માટ ુરાવા પ રપ  ન ં: ૫૫   
ુજબ માંગવામા ંઆવે છે. કને ટિવટ  ના  માટ 

પ  યવહાર કરલ છે.
િનકાલ િનકાલ જનરલ 

Misc.
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૨૨ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ભા કર પટલ   
.ુપો. અવાખલ

અવાખલ ગામ મા ં૧૧૨ ખેતીવાડ  જોડાણો 
આવેલ છે. મા ંએક લાઈનમેન અને એક હ પર 

ૂ કવામા આવેલ છે. તો લાઇન ટાફ વધારવા 
િવનંતી.

સદર બાબત નીિત િવષયક હોઈ ઉપલી ઓ ફસ ને 
ણ કરવામા ંઆવી છે.

િશનોર પેટાિવભાગીય કચેર  ાહકો ની 

સં યા અને લાઇન ના નેટવક ુજબ 

વધારાના ટાફ ની ફાળવણી ગેની 

દરખા ત સરકાર ી માં મં ૂર  અથ 

મોકલવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૨૨૩ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ભા કર પટલ   
.ુપો. અવાખલ

આપની ઓ ફસ ારા નવા પોલ, પોલ ફ ટર  
માથી લાવી રોડ ને અડ  ને બા ુમા ંઉતારવામા ં
આવે છે. ઘણીવાર ગામ મા ંરોડ ુ ંક અ ય કામ 
કરવા ુ ંહોય યાર નડતર પ થાય છે.

સદર બાબતે જવાબદાર અિધકાર ને ણ કર  
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ - જનરલ 
Misc.

૨૨૪ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ભા કર પટલ   
.ુપો. અવાખલ

ગામ મા ંઆવેલ ઘણા ા સફોમરને સલામતી માટ 
ફિસગ કરવા ુ ંબાક  છે. તે સ વર કર  આપવા 
િવનંતી.

ફિસગ માટ વ ુળ કચેર  તરફથી એલ.ઑ.આઈ 
આપવામા ંઆવેલ છે.  કામ કરવાનો ઇ રો ફાળવીએ 
થી ફિસગ ુ ંકામ કર  આપવામા ંઆવશે  

િનકાલ -
ા સફોમ

ર બાબત

૨૨૫ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ભા કર પટલ   
.ુપો. અવાખલ

મ ય ઉ યોગ/ પો  ફામ ના જોડાણો માટ જ ર  
મા હતી ૂ ર પાડવા બાબત

સદર બાબતે જણાવવા ુ ંઅ ેની કચેર એ  મ ય 
ઉ યોગ/પો  ફામ માટ સ મ અિધકાર ુ ંસવ 
નંબર અને ઉપયોગ દશાવ  ુમં ૂર  પ ક અર  
સાથે ર ૂ કયથી જોડાણ આપવાની અર  હાથ 
ધરવામા ંઆવશે મા ંિનયમો ુસાર ચા  ભરવાનો 
રહશે.

િનકાલ -
નવા 

કનેકશન

૨૨૬ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

મહશભાઇ પટલ 
.ુ પો. ુ િનયાદ

ખોટ  ર તે અપાયેલ જોડાણ સામે કાયવાહ  કરવા 
માટ તા. ૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સબ ડિવજન મા ં
અર  આપવામા ંઆવેલ છે. પરં  ુકાયવાહ  
કરવામા ંઆવેલ નથી.

સદર જોડાણો ચેક કરવા માટ JE I/C ને સોપવામા ં
આવેલ છે.  બાબતે દ ન -૭ મા ંજવાબ આપવામા ં
આવશે.

પડતર
૨૨.૧૨.૨૦

૧૮
િવજ 
ચે કગ

Dec-18

૨૨૭ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

મહશભાઇ પટલ 
.ુ પો. ુ િનયાદ

અમારા લાઇટ બલ મા ંએલઇડ  બ બ ના હોવા 
છતા ંનાણા ંચડાવવા બાબત તથા ગામમા ંઆવા 
ઘણા જોડાણો હોઇ તમામ ની એક અર  લઈ 
કપાતા નાણા ંબંધ કરવા બાબત

સદર બાબતે ગામના ટલા ાહકોના પૈસા ચઢલ 
હોય તે તમામ ની સહ  વાળ  એક જ  અર  
લાઇટ બલ ની નકલ સાથે આપવામા ંઆવશે તો 

ાહકની જ ર  કાયવાહ  કરવામા ં આવશે.

િનકાલ - જનરલ 
Misc.

૨૨૮ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

મહશભાઇ પટલ 
.ુ પો. ુ િનયાદ

લોક દરબાર ની હરાત યો ય ર તે થયેલ નથી 
તો તે બાબતે ેસ રપોટર તથા ગામ ની 
જવાબદાર ય ત ને અગાઉથી જણાવવા િવનંતી.

વ ુળ કચેર  ારા લોક દરબાર ની હરાત લોકલ 
ૂ જ પેપરમા ંતા. ૧૫.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામા ં

આવેલ હતી તથા ધારાસ ય ી ડભોઇ ,િશનોર , 
તા ુકા પંચાયત ુખ ડભોઇ,િસનોર, જ લા 
પંચાયત ુખ વડોદરા ને લે ખત ણ કરવામા ં
આવેલ હતી તથા ામ પંચાયત ને મૌ ખક ણ 
કરવામા ંઆવેલ હતી.

િનકાલ - જનરલ 
Misc.

૨૨૯ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ુપે  પટલ 
.ુપો. માલસર

માલસર ગામ મા ંએક લાઇનમા ંલો વો ટજ 
થવાથી મોટર બળ  જવા પામેલ છે. તો સદર 
લાઇન નો  હલ કરવા િવનંતી.

સદર બાબતે સવ ણ કર  ટકિનકલ કારણો ચકાસી 
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૦ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ુપે  પટલ 
.ુપો. માલસર

માલસર ગામમા ં ૂ રતા વો ટજ મળતા નથી. આ 
સમ યા સમયસર ૂર કરવા િવનંતી.

સદર બાબતે સવ ણ કર  ટકિનકલ કારણો ચકાસી 
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૧ ૧૩.૧૨.૧૮
બરોડા (સં 

અને િન)
ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 

પરમાર નાયબ 

ઇજનેર િશનોર પેટા 

િવભાગ ફોન ન.ં 

૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ુપે  પટલ 

.ુપો. માલસર

એમ વીસીએલ તરફ થી થાંભલા નાખવામાં 

આવે છે. યાર કોઈ ૂછ ુ ં  નથી પરં ુ  થાંભલા 

યાર હટાવવા ુ ં કહવામા આવે છે યાર ઓ ફસ 

તરફ થી હટાવવા માટ નાણાં ભરવા ુ ં 

જણાવવામાં આવે છે  તમાર  કંપની ના ખચ 

હટાવી આપવા જ ર  કાયવાહ  કરવા સા ુ.ં

સદર બાબત નીિત િવષયક હોઈ મ ય ુજરાત વીજ 

કંપની ના િનયમો અ ુસાર કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

કોઈપણ લાઇન ઊભી કરવા માટ 
જ ર  વાંધા િવરોધ ને યાન મા ંલઈ  
થાંભલા ઊભા કરવામા ંઆવે છે. અને 
લાઇન ઊભી થયા પછ  યાર કોઈ 
કારણસર અરજદાર ારા ર ૂઆત 
કરવામા ંઆવે યાર લાઇન ખસેડવાના 

દાજપ  ભયથી થાંભલા ખસેડવાની 
કામગીર  હાથ પર લેવામા ંઆવે છે. 
વ ુમા ંશહર  િવ તાર અને ા ય 
િવ તાર ના ુ ય ર તા મા ંનડતર પ 
વીજ થાંભલાઓ ખસેડવા ગે 
સરકાર ી ની ડ આઇએસએસ ક મ 
હઠળ િવના ૂ યે કામગીર  કરવામા ં
આવે છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૩૨ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

રાઠોડ અમીરભાઈ અહમદબાવા 
.ુપો. સાધલી  

અમાર  હળવા દબાણની લાઇન લાંબી હોવાથી 
ઓછા વો ટજ મળવા બાબત

સદર બાબતે દન-૭ મા ંસવ કર  જો ઓછા વૉ ટજ 
જણાશે તો મ ય ુજરાત વીજ કંપની ના િનયમો 
અ ુસાર કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૩ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

જયેશભાઇ િવ લભાઈ પટલ
મો.પો.િસનોર    

િશનોર ગામમા ંલોખંડના બાર થાંભલા આવેલ છે 
 બદલવા બાબત

સદર બાબતે સવ કર   થાંભલા બદલવા વા હશે 
તે બદલી આપવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૩૪ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

જયેશભાઇ િવ લભાઈ પટલ
મો.પો.િસનોર    

િશનોર ગામમા ંનાગ રક બકમા ંકશ કલેકસન ની 
મં ૂર  પે ડગ છે નો સ વર િનકાલ લાવવા 
બાબત.

સદર કશ કલે શન ની મં ૂર  માટ ઉપલી કચેર  
તરફથી ૂ ટતા દ તાવેજ માંગવામા ંઆવેલ હતા  
મેળવી દન-૩ મા ંઉપલી કચેર એ મોકલવામા ંઆવશે

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ

િનકાલ

૨૩૫ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

જયેશભાઇ િવ લભાઈ પટલ
મો.પો.િસનોર    

ભાર દબાણ ની ભોપાલ ુ લે લાઇન ુ ં ડ શન 
મારા વીજ જોડાણના ા સફોમર ઉપર આવે છે. 

 ૂર કરવા િવનંતી

સદર બાબતે દન-૭ મા ંજ ર  સવ ણ કર  
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૦૧.૨૦

૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૬ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

જયેશભાઇ િવ લભાઈ પટલ
મો.પો.િસનોર    

િશનોર ુકામે હરમા ંનડતર પ થાંભલા 
હટાવવા બાબત

સદર બાબતે  નડતર પ થાંભલા હોય તે માટ 
પંચાયત ારા લેટરપેડ ઉપર ભલામણ તથા ઠરાવ 
આપેથી આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

Jan-19

૨૩૭ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ુ િનલભાઈ રમેશભાઈ પટલ 
.ુપો. કં ઠા

સામલભાઈ ઇ રભાઇ પટલ ના ખેતી િવષયક 
વીજ જોડાણની લાઇન નમી ગયેલ છે. તે સમાર 
કામ કર  આપવા બાબત

સદર કામ દન-૩૦ મા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે. પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૮ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ખોખર અનવરખા અકબરખા 
.ુપો.િશનોર

અમારા ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની લાઇન નમી 
ગયેલ છે. તે સમાર કામ કર  આપવા બાબત

સદર કામ દન-૩૦ મા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે. પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૩૯ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સિતષભાઇ ક ુરભાઇ પટલ
.ુપો. ુકસ

ટ ૂબવેલ ની હળવા દબાણની લાઇન ઘણી લાંબી 
છે ના લીધે વો ટજ ઓછા મળે છે. તો ન ુ ં
ા સફોમર ૂ ક આપવા િવનંતી.

સદર બાબતે દન-૭ મા ંજ ર  સવ ણ કર  
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૪૦ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

શનાભાઇ જવેરભાઈ પટલ 
.ુપો. ુકસ

અમારા ખેતી ના વીજ જોડાણ ની લાઇન નમી 
ગયેલ છે તો સમાર કામ કર  આપવા િવનંતી.

સદર કામ દન-૩૦ મા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે. પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૪૧ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

રપલભાઇ ુ રશભાઇ પટલ  
.ુપો. સાધલી

ટબરવા ચોકડ  વાળા ા સફોમર માથી અમારો 
તથા મેઇન બ ર તથા ુ કાનો તથા બકોમા ં
સ લાય જતો હોય ૂ રતા વો ટજ થી મળતો નથી

સદર બાબતે અ ેની કચેર  ારા સવ ણ દન -૭ મા ં
કર  જ ર  કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૪૨ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

દવે ભાઈ ચ ુરભાઈ પટલ 
.ુપો. ુકસ

અમા ુ ંજોડાણ ચ ુરભાઈ મોતીભાઈ ના નામ ુ ં
છે ની લાઇન ુબ નમી ગયેલ છે.  સ વર 
સમારકામ કર  આપવા િવનંતી.

સદર કામ દન-૩૦ મા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે. પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૪૩ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

દ પભાઇ ઇ રભાઇ પટલ 
.ુપો તેરસા

અમારા ખેતરમાથી પસાર થતી ભાર દબાણની 
લાઇન િશ ટ કર  આપવા િવનંતી.  બાબતે 
એમ વીસીએલ ના િનયમ ુજબ ચા  ભરવા 
તૈયાર છે.

સદર બાબતે જણાવવા ુ ંક અરજદાર ારા ન ધણી 
ચા  . ૧૦૦ ભરપાઈ કય થી લાઇન િશ ટ કરવા 
માટના દાજપ ની કાયવાહ  આગળ ધરવામા ં
આવશે.

િનકાલ િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

િનકાલ

૨૪૪ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

પટલ અશોકભાઇ કરશનભાઇ 
.ુપો. તેરસા   

અમારા ખેતરમાંથી પસાર થતી હળવા દબાણની 
લાઇન કનાલ ોસ કર  ને જોડાણ આપવામા ં
આવેલ છે   બીન જ ર  હોય અમારા ખેતરની 
પાસે ન ક મા ંઆવેલ ા સફોમર પર થી લાઇન 
આપવા િવનંતી.

સદર બાબતે જ ર  સવ ણ કર  દન-૭ મા ંટ .એસ. 
બનાવી આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

Jan-19
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૪૫ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

િવમેશભાઈ ઇ રભાઇ પટલ 
.ુપો તેરસા  

હાલ અમા ુ ંજોડાણ ભંગી ખોડા હ રા  ના નામે છે. 
 નામ ફર કરવા માટ અમોએ દ તાવેજો 

ઓ ફસમા ંઆપેલ છે તો નામફર કર  આપવા 
બાબત

સદર જોડાણ ના નામફર માટ અ ેની કચેર એ કોઈ 
અર  ન ધણી થયેલ નથી થી જ ર  દ તાવે  

ુરાવા સાથે અર  ન ધણી કયથી કરવાહ  આગળ 
હાથ ધરવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ 
બીલ

િનકાલ

૨૪૬ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સૈયદ ત લીમઆિસફ ુનસફઅલી 
.ુપો.અવાખલ

અમો અવાખલ ખાતે પો  ફામ ુ ંિસગલ ફજ 
જોડાણ ધરાવીએ છે.  ખેતીવાડ  ફડર ઉપર થી 
આપવામા ંઆવેલ છે. ુ ંSPDT વારંવાર બળ  

ય છે. ના લીધે ઘણા દવસો ુધી અમાર 
પાવર વગર રહ ુ ંપડ છે.  બાબતે યો ય 
કાયવાહ  કરવા િવનંતી

સદર જોડાણ ૧૧ કવી અ ચસરા એ  ફડર ઉપર 
આવેલ છે. મા ંહાલ મા ંSPDT ારા િસગલ ફજ 
પાવર ચા  ુજ છે. તેમ છ ા જોડાણો ની મતા 

ુજબ જ ર જણાશે તો વ  ુ મતા વા ં SPDT ૂ ક 
ફ રયાદ ૂર કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ - જનરલ 
Misc.

૨૪૭ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

સૈયદ ત લીમઆિસફ ુનસફઅલી 
.ુપો.અવાખલ

અમોએ અમારા ખેતરમા ંમ ય ઉ યોગ માટ 
તળાવ બનાવેલ છે. મા ંખેતીવાડ  ુ ંજોડાણ 
આપવામા ંઆવ ુ ંનથી થી અમોને મ ય 
ઉ યોગ ના હ  ુમાટ જોડાણ મળે એ માટ જ ર  
કાયવાહ  કરવા  િવનંતી.

સદર બાબતે જણાવવા ુ ંઅ ેની કચેર એ  મ ય 
ઉ યોગ માટ સ મ અિધકાર ુ ંસવ નંબર અને 
ઉપયોગ દશાવ  ુમં ૂર  પ ક અર  સાથે ર ૂ 
કયથી જોડાણ આપવાની અર  હાથ ધરવામા ં
આવશે મા ંિનયમો ુસાર ચા  ભરવાનો રહશે.

િનકાલ -
નવા 

કનેકશન

૨૪૮ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

જિતનભાઈ પટલ તથા 
અ ુલભાઈ યોગેશભાઈ પટલ 

.ુપો સાધલી

સાધલી ુકામે અમારા િવ તારમાથી જતી હળવા 
દબાણની લાઇન ના છેડા ઉપર ગામ ના વા ર ૃહ 

ુ ંજોડાણ આવેલ છે. ના લીધે લો વો ટજ ની 
ફ રયાદ ઊભી થાય છે તો વા ર ૃહ ને અલગ 
ા સફોમર આપી ફ રયાદ ૂર કરવા િવનંતી.

સદર િવ તાર ના ા સફોરમર ના લાઇન ના છેડા ના 
વો ટજ રા ે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-
૨૨૬, વાય: ૨૨૮, બી-૨૩૦ આવેછે. આમ છતા સદલી 
ગામ ુ ંસવ કર  જ ર જણાંસે તો નવા ા સફોરમર 

ૂ કવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૪૯ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

મદરસા ુલસને મદ ના 
.ુપો સાધલી  

સાધલી બસ ટ ડ પાસે ુ ંભારવાડા મેઇન 
બ રમા ંકબલ નીચો છે. તથા બે થાંભલા વચે 

ૂ બ જ તર છે. તો યો ય સમારકામ કર  
આપવા િવનંતી.

સદર િવ તાર ના ા સફોરમર ના લાઇન ના છેડા ના 
વો ટજ રા ે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-
૨૧૯, વાય: ૨૨૪, બી-૨૨૮ આવેછે. આમ છતા સદલી 
ગામ ુ ંસવ કર  જ ર જણાંસે તો નવા ા સફોરમર 

ૂ કવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૫૦ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

રજનીકાંતભાઈ ધી ુભાઈ બાથાની
.ુપો. મોટા ફોફ ડયાં

માર  ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ ની લાઇન ના વાયર 
ઢ લા પડ  ગયા છે. તો યો ય સમારકામ કર  
આપવા િવનંતી.

સદર કામ દન-૩૦ મા ં ૂ ણ કરવામા ંઆવશે. પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૫૧ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

રજનીકાંતભાઈ ધી ુભાઈ બાથાની
.ુપો. મોટા ફોફ ડયાં

ા સફોમર બળ  ય છે યાર બદલવામા ંઘણા 
દવસ થાય છે અને ઘણીવાર ટર લઈ લેવા 
આવ ુ ંપડ છે તો સદર બાબતે યો ય કાયવાહ  
કરવા સા ુ ં

અ ેની કચેર એ થી ફઇલ ા સફોમર ુ રંત જ લેવા 
માટ ડભોઇ મોકલવામા ં  આવે છે. તથા ા સફોમર 
બદલવાની માટ સબ ડિવજન ારા ટ પો ભાડ 
કરવામા ંઆવેછે. ઘણી વાર ચોમાસામા ં યાર ટ પો 
ટ સી ુધી ના પહોચે યાર ટર મંગાવ ુ ંપડ છે.

િનકાલ -
ા સફોમ

ર બાબત

૨૫૨ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ િશનોર

  ી ડ  વી 
પરમાર નાયબ 
ઇજનેર િશનોર પેટા 
િવભાગ ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭

ુકશભાઇ એમ. પટલ 
.ુપો. સાધલી 

સાધલી પંચાયત ઓ ફસની બા ુના અમારા 
િવ તારમા ંલો વો ટજ ની સમ યા છે.  સ વર 
ૂર કરવા બાબત

સદર િવ તાર ના ા સફોરમર ના લાઇન ના છેડા ના 
વો ટજ રા ે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-
૨૪૯, વાય: ૨૪૭, બી-૨૪૫ આવેછે. આમ છતા સદર 
ગામ ુ ંસવ કર  જ ર જણાંસે તો નવા ા સફોરમર 

ૂ કવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૫૩ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ ા ય

ી એમ એમ 
પીપરોતર નાયબ 
ઇજનેર ડભોઈ 

ા ય પેટા િવભાગ 
ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪

મા. ધારાસ ય ી 
શૈલેષભાઈ મહતા
ડભોઇ િવધાનસભા ના િતિનિધ ી 
હમંત પાઠક

ડભોઇ તા ુકાના ંગામો ધમ ુર , શીત ુર મા ંલો 
વો ટજ થી વીજ સ લાય મળવા બાબત તથા 
શીત ુર ુકામે મં ૂર થયેલ સબ ટસન ુ ંકામ 
વહલી તક થાય તે માટ યો ય પગલા ંલેવા બાબત

શીત ુર ુકામે નવા સબ ટશન માટની જમીન 
સંપાદન ની કાયવાહ  મા ંગૌચરની જમીનમાથી િનમ 
ની જમીન કરવા માટ ની દરખા ત ાંત ઓ ફસમા ં
ગયેલ છે. થી જમીન સંપાદન થયે થી આગળની 
કાયવાહ  કરવાંમા ંઆવશે.

પડતર
ન ુ ં

SS/GETCO 
RELATED

ન ુ ં
SS/GETC

O 
RELATED

ન ુ ં
SS/GETC

O 
RELATE

D

૨૫૪ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ ા ય

ી એમ એમ 
પીપરોતર નાયબ 
ઇજનેર ડભોઈ 

ા ય પેટા િવભાગ 
ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪

મા. ધારાસ ય ી 
શૈલેષભાઈ મહતા
ડભોઇ િવધાનસભા ના િતિનિધ ી 
હમંત પાઠક

ખેતી માટ ના નવા વીજ જોડાણના ા સફોમર 
સમયસર મળતા નથી ની યો ય યવ થા કરવા 
બાબત

અગાઉ ા સફોમર ની સ ટજ ના કારણે સમયસર 
ા સફોમર આપી શકાયલ ન હતા પરં  ુહાલમા ં

ડભોઇ તા ુકા ના ુલ ૦૮ ખે ૂતોના ા સફોમર 
આપવાના બાક  રહ છે. ની જ રયાત ઉપલી 
ઓ ફસ ને જણાવેલ છે. વ ુમા ંડભોઇ િવભાગીય 
કચેર  હઠળ ુલ ૪૨ ખે ૂતોના ા સફોમર આપવાના 
બાક  રહ છે.  મ યે થી ુ રંત જ આપવાની 
કાયવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

પડતર
૧૪.૧.૨૦૧

૯
ા સફોમ

ર બાબત
Jan-19

૨૫૫ ૧૩.૧૨.૧૮ બરોડા (સ ં
અને િન)

ડભોઇ ડભોઇ ા ય

ી એમ એમ 
પીપરોતર નાયબ 
ઇજનેર ડભોઈ 

ા ય પેટા િવભાગ 
ફોન ન.ં 
૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪

મા. ધારાસ ય ી 
શૈલેષભાઈ મહતા
ડભોઇ િવધાનસભા ના િતિનિધ ી 
હમંત પાઠક

ડભોઇ તા ુકાના ં૧૧૮ ગામોના વીજ બલ પો ટ 
ઓ ફસ મારફતે  લેવામા ંઆવતા હતા  હવે બંધ 
કરલ છે. થી આ ૧૧૮ ગામોના ાહકોને ૂ બ 
તકલીફ વેઠવી પડ છે ની યો ય યવ થા કરવા 
બાબત

સદર બાબતે હાજર ાહક િતિનિધઓને ઇ- ામ 
હઠળ પંચાયત ઓ ફસમા ં બલ લેવા માટ ની 
કાયવાહ  વ રત થાય તે માટ ય ન કરવા 
જણાવવામા ંઆવેલ છે. તથા નાયબ ઈજનેર ીને 
ટ .એલ.ઇ. નો સપક કર  ઇ- ામ ચા  ુકરવાના માટ 
ય ન કરવા જણાવેલ છે

િનકાલ - જનરલ 
Misc.

Page 39 of 50



મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૫૬ ૧૧/૧૨/૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી એ.આર.પટલ, 
ના.ઇ. કલાવ 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  મોબાઇલ 
નંબર. ૯૯૨૫૨ 

૧૪૭૭૪

નર  િસહ રાવ ભાઇ સોલંક  ખડોલ (હ) 
સરપંચ ી

સૌભા  ય યોજના હઠળ કરલ અર ઓને ંપડપ ી 
યોજના હઠળ નવીન વીજ જોડાણ આપવા બાબત.

સૌભા  ય યોજના હઠળ કરલ અર ઓમાં ુટતા

દ  તાવે  ુરાવા તથા ટ ડ ઓનો ભલામણ પ  ર ુ

કરવા જણાવેલ છે તથા  યારબાદ આગળની

કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કને શન

૨૫૭ ૧૧/૧૨/૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી એ.આર.પટલ, 
ના.ઇ. કલાવ 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  મોબાઇલ 
નંબર. ૯૯૨૫૨ 

૧૪૭૭૪

નર  િસહ રાવ ભાઇ સોલંક  ખડોલ (હ) 
સરપંચ ી

સ ગલ ફઈઝ નિવન વાર ૃહ વીજ જોડાણ ગે.

સદર બાબતે પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે જ ર

દ  તાવે  ુરાવા સાથે અર  કયા બાદ આગળની

કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કને શન

૨૫૮ ૧૧/૧૨/૧૮ આણંદ બોરસદ કલાવ

ી એ.આર.પટલ, 
ના.ઇ. કલાવ 
પેટા િવભાગીય 
કચેર  મોબાઇલ 
નંબર. ૯૯૨૫૨ 

૧૪૭૭૪

નર  િસહ રાવ ભાઇ સોલંક  ખડોલ (હ) 
સરપંચ ી

ખડોલ (હ) રો હતવાસ ખાતે એલ.ટ . લાઇન ુ ં
સમારકામ કરવા બાબત.

સદર બાબતે  થળ તપાસ કર  જ ર  એલ.ટ .

લાઇન ુ ં સમારકામ દન-૧૫ માં ૂણ કરવા ુ ં

આયોજન કરલ છે.

પડતર ૨૭.૧૨.૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પો
લ

Dec-18
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૫૯ ૧૧/૧૨/૧૮ આણંદ બોરસદ રાસ

ી .વી. પટલ, 
ુ .ઇ. રાસ પેટા 

િવભાગીય કચેર  
મોબાઇલ નંબર. 
૯૯૨૫૨ ૧૫૧૧૧

કા  તીભાઇ પરસો મભાઇ પટલ, રાસ ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની ન ધણી મે. ૨૦૧૮ 
સદર વીજ જોડાણો સ  વર આપવા બાબત.

સરકાર ીના લ  યાંક ુજબ હાલ માચ ૨૦૧૮ ુધી

ન ધણી થયેલ વીજ જોડાણ અર ઓને અ તા મે

વીજ જોડાણ આપવાની કાયવાહ  હાથ ધરલ છે.

માચ ૨૦૧૮ પછ ની અર ઓની કાયવાહ  લ  યાંક

મ યા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કને શન

૨૬૦ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ
બોરસદ 
શહર

ી એસ.એન.મલેક  
 ના. ઇ. બોરસદ 

શહર પેટા 
િવભાગીય કચેર  
૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫

કરણ એ શાહ (બોરસદ)

ાહક ની ર ુઆત ુજબ રોકડ થી ખર દલ led 
બ બ ના િપયા એડવા સ ભરલ હોવા છતા 
ાહક નંબર ૦૪૫૦૧/૦૧૦૦૦/૪ વાળા બલ 

માથી કાપવા બાબત તેમજ અથ ગ વાયર ઘણા 
સમય થી ન જોડવા બાબત.

ાહક ના ઉ લા બ બ ના પેમટ બાબતે તેઓને 
અર  અ ુસંધાને સબ- ડિવઝન ારા E-urja utility 

billing system મા ંentry કર ને ઇ.એમ.આઇ બંધ કર  
દ ધેલ છે તેમજ લાઇટ બલ મા ંકપાયેલ ૧૪૦/- 
િપયા હવે પછ ના બલમા ંમજર મળે તે કાયવાહ  

ચા  ુછે. અથ ગ બાબતે થળ તપાસ કરતા ંઅગાઉ 
વીજ થાપન પર અથ ગ કરવામા ંઆવેલ હ ુ ંપરં  ુ

મીટર તથા બો સ િસ ટ કરવાના કારણે અથ ગ 
િસ ટ કરવાની જ રયાત ઊભી થયેલ હોઈ સબ-
ડિવઝન ારા તાર ખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ 
િવજમીટર પેટ  સાથે અથ ગ વાયર જોડવાની 

કાયવાહ  ુણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ બીલ

૨૬૧ ૧૧.૧૨.૧૮ આણંદ બોરસદ બોરસદ 
ા ય

ી એમ. .ુ સોલંક  
  ના. ઇ. બોરસદ 

ા ય  પેટા 
િવભાગીય કચેર  
૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪

હસ ુખભાઇ છગનભાઇ પટલ (સંતો ુરા)

ાહક ની ર ુઆત ુજબ ાહક નંબર 
૦૪૬૫૯/૦૦૫૨૫/૯ વાળા વીજ કને શન 

(તમા ુની ખર ) મા ંલો-વો ટજ  ો લેમ હોવા 
બાબત.

ાહકને સંતો ુરા ગામની ૧૦૦ કવીએ ની િવલેજ 

ટ સી માથી LT ABC ારા વીજ ુરવઠો ુરો 

પાડવામાં આવે છે. સબ- ડિવજન ારા DDUGJY-SI 

યોજના ગત જ ર  તાંિ ક મં ુ ર  6704/07.12.18 

થી ા સફોરમેર ના લોડ િવભાજન કર  ન ુ ં 63KVA 

ુ ં  ા સફોમર ુકવામાટ ખચ િપયા ૧૫૧૬૮૧/- ુ  

મં ુ ર કર  દ ધેલ છે તથા સદર કામ ૩૦ દવસ ની 

સમય મયાદામાં કર  દવા ુ આયોજન છે. થી 

ાહકને ુરતા માણ મા વીજ ુરવઠો મળશે.

પડતર ૧૧.૦૧.૨૦
૧૯

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Jan-19

૨૬૨ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

આણંદ-
સાઉથ

ી  એમ પટલ 
૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬

શીર શભાઇ લ ુભાઈ પટલ નવા મીટરની માંગણી માટ

આણંદ દ ણ પેટાિવભાગીય કચેર  ારા જ ર

મોજણી કાય કર  અને તા-૨૨.૧૧.૧૮ના રોજ

.૩૫૦૦ ની ંપડપ ી તગત      તાંિ ક મં ૂર

આપી દ ધેલ છે. તથા કંપનીના “અ” કારમાં તા-

૨૬.૧૧.૧૮ના રોજ વીજ જોડાણ આપી આપના

નો સકારા મક ઉકલ લાવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કને શન

િનકાલ

૨૬૩ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

મોગર
ી, 

એન.એમ.દલવાડ
સરપંચ ી, ામપંચાયત, નાવલી

આણંદ તા ુકાનાં નાવલી ગામથી દહમી રોડ 

ઉપર આવેલ નાવલી ગામના ખેતીિવષયક વીજ 

જોડાણોને ૬૬ કવી િવ ાનગર સબ ટશનમાંથી 

વીજ વાહ ૂ રો પાડવામાં આવે છે. તો તેમને 

હાલમાં ચા ુ કરલ નવીન ૬૬કવી નાવલી 

સબ ટશનમાંથી વીજ ુરવઠો મળે તે ગે ઘટ ુ ં  

કરવા.

અરજદાર સરપંચ ી, ામપંચાયત, નાવલીની

અર ના અ ુસંધાને અરજદાર ઉ લેખ કરલ

ખેતીિવષયક વીજ જોડાણો ક  ૬૬કવી

િવ ાનગરના ૧૧કવી મેઘવા ખેતીિવષયક ફ ડરમાંથી

વીજ ુરવઠો મેળવતા હતા.ં તેમને તા-૦૪.૧૨.૧૮

ની અસરથી નવીન ૬૬કવી નાવલી સબ ટશનના

૧૧કવી વાંસખેલીયા ફ ડરમાં જોડ ને વ ુ સાત ય

વાળો વીજ ુરવઠો મળે તે ર તે સકારા મક ઉકલ

લાવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ ફ ડર 
બદલ ું

િનકાલ

૨૬૪ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ઉમરઠ ા ય  
ી.આર. . શમા  
૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩

ચૌહાણ નર િસહ મ ુ િસહ

ગામડાઓમા ંવીજકંપની ારા ામ પંચાયત ક 
જમીન મા લકના અ ભ ાય િસવાય આડધર 
ખે ૂતોની જમીનમા ંઅથવા ગામતળમા ં -તે- 

વખતે પોલ નાખી દ ધેલા ંછે અને યારઆપોલ 
ખસેડવાના થાય યાર  વીજકંપની ારા ઘ ુ ંબ  ુ
એ ટમેટ એટલેક દસ થી માડ ને પ ચાસ હ ર 
િપયા ુધી ુ ંઆપવામા ંઆવે છે.  આયો ય છે. 

 એડ  અડચણ પ પોલ િવના ખચ ખસેડવા 
જોઈએ

ગામડાઓમા ંવીજ કંપની વારા ામ પંચાયતની 
ગમતલની જમીન મા ંગામ લોકોને નડતર પ 

થાંભલા DISS યોજના તગત સરપંચસ ી વારા 
ઠરાવ ર ૂ કર  તા ુકા િવકાસ અિધકાર ી ના 
ભલામણ પ  સાથે ઉમરઠ ા ય કચેર એ ર ૂ 

કરવાથી  ગમતલમા ંનડતર પ થાંભલા િવના ૂ યે 
વીજ કંપની તરફથી ખસડ  આપવામા ંઆવે છે.        
                                              હાલમા ં
નવીન વીજ જોડાળમા ંજમીન મા લક ના ખેતરમા ં

તેઓની સહ સ મિતથી તેથી વીજ થાંભલા 
અડચણ પ ના થાય તેવી ર તે ઊભા કરવા ંઆવે છે,

હાલમા ંનવીન વીજ જોડાળમા ંજમીન 
મા લક ના ખેતરમા ંતેઓની સહ 
સ મિતથી તેથી વીજ થાંભલા 

અડચણ પ ના થાય તેવી ર તે ઊભા 
કરવા ંઆવે છે,

િનકાલ િનકાલ

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

Page 41 of 50



મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૬૫ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ઉમરઠ ા ય  
ી.આર. . શમા  
૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩

ચૌહાણ નર િસહ મ ુ િસહ

ગામડમા ંખેતી સાથે પ ુપાલન નો યવસાય  છે. 
થી પ ુપાલનને કોમિશયલ ન ગણતા ંરાહત દર 
િવજળ  આપવી જોઈએ. હાલમા ંજો પ ુપાલન 
હોય તો આડધડ દંડ આપવામા ંઆવે છે  માટ 

યો ય કરવા િવનિત

ગામડાઓમા ંખેતી સાથે પ ુપાલન નો યવસાય છે. 
વીજ કંપની વારા તબેલામા ંવીજ જોડણ  માટ 

કોમિશયલ હ ુ ં યવસાય ગણી NRGP ટ રફ ુ ંવીજ 
જોડાણ પાઠવવામા આવે છે.અરજદાર વારા 

તબેલામા ંવીજ વપરાશ માટ NRGP ટ રફ ુ ંવીજ 
જોડાણ ન હોય તો અરજદાર ઘર વપરાશના RGPR 
ટ રફ માથી વીજ વપરાશ કરતા ંમા ૂમ પડ તો  

CHANGE OF TERRIF ુ ંબીલ આકરવા મા ંઆવે છે. 
આમ અરજદાર વારા તબેલા (પ ુપાલન)  માટ 

NRGP ટ રફવા ં વીજ જોડાણ લે ુ ં હતાવહ છે.

ગામડાઓમા ંખેતી સાથે પ ુપાલન નો 
યવસાય છે. વીજ કંપની વારા 
તબેલામા ંવીજ જોડણ  માટ 

કોમિશયલ હ ુ ં યવસાય ગણી NRGP 
ટ રફ ુ ંવીજ જોડાણ પાઠવવામા આવે 
છે.અરજદાર વારા તબેલામા ંવીજ 
વપરાશ માટ NRGP ટ રફ ુ ંવીજ 
જોડાણ ન હોય તો અરજદાર ઘર 
વપરાશના RGPR ટ રફ માથી વીજ 
વપરાશ કરતા ંમા ૂમ પડ તો  

CHANGE OF TERRIF ુ ંબીલ આકરવા 
મા ંઆવે છે. આમ અરજદાર વારા 
તબેલા (પ ુપાલન)  માટ NRGP 

ટ રફવા ં વીજ જોડાણ લે ુ ં હતાવહ 
છે.  તબેલા (પ ુપાલન)  માટ NRGP 
ટ રફવા ં વીજ જોડાણ લે ુ ં હતાવહ 

છે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૨૬૬ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ઉમરઠ ા ય  
ી.આર. . શમા  
૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩

ચૌહાણ નર િસહ મ ુ િસહ

ગામડામા ંતીસ ટકા વસતીજ ગામમા ંરહ છે. 
બાક ની િસતેર ટકા વ તી સીમ િવ તારમા ંરહછે. 
તેઓને ચોવીસ કલાક ઘરવપરાસની વીજળ  
આપવી જોઈએ  હાલમા ંઆપવામા ંઆવતી 
નથી તેમજ શી લ ફડરમા ંદર પંદર ક વીસ 
દવસે ડ .ઓ.. બળ  ય છે થી પદર વીસ  
દવસે એકવાર આખો દવસક આખી રાત યા ં

ુધી ડ ઓ બદલવામા ંના આવે યા ં ુધી 
ઘરવપરાસની વીજળ  મળતી નથી તે માટ ઘટતી 

કાયવાહ  કરવા િવનંતી .

11 ક વી  શી લ ખેતીવાડ  ફડરથી 
શી લ,અહ મા,ંખોરવાડ, તાપ ુરા વગેર ગામના િસમ 
િવ તારોમા ંખેતી િવષયક વીજ જોડાણ માટ 3 ફઝ 8 
કલાક તથા 16 લાક 1  ફઝ  ઘર વપરાશ માટ વીજ 

ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ંઆવે છે.આપે ર ૂ કરલ  
ુજબ શી લ ફડર ના D.O ુ ંજ ર  સમારકામ કર  

દન -10 ઉમરઠ ા ય કચેર  તરફથી કાયવાહ  હાથ 
ધરવામા ંઆવશે.

શી લ ફડર ના D.O ુ ંજ ર  સમારકામ 
કર  દન -10 ઉમરઠ ા ય કચેર  
તરફથી કાયવાહ  હાથ ધરવામા ં

આવશે.

પડતર ૨૩.૧૨.૨૦
૧૮

મેઇ ટન સ/
લો-

વૉ ટજ/પોલ
Dec-18

૨૬૭ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ઉમરઠ ા ય  
ી.આર. . શમા  
૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩

ચૌહાણ નર િસહ મ ુ િસહ

સિવનય િવનતી સાથે ણવા ુ ંક આણંદ તથા 
ખેડા લામા ંગામડાની  મોટાભાગની સીમ 
િવ તારમા ંરહ છે. દા.ત. િશલી ગામની ૧૧,૦૦૦ 
ની વ તીમા ં૭૦% વ તી સીમ િવ તાર ક પરા 

િવ તારમા ંરહ છે. મા ંવીજળ કારણ માંટ  વીજ 
કંપની ુ ંનામ ૭/૧૨ મા ંહોય અને ટલા નામ 
હોય તેની સંમિતનોટર  ઉપર આ પા િસવાય વીજ 
કનેકશન આપતી નથી.આ પહલા ામ પચાયત 
ની આકારની પ ક નો ઘર નંબરપડલ હોય 

અને ની નામે ામ પંચાયત મા ંમકાનહોય તેને 
આકારની પ ક ના આધાર ઘર વપરાશ માટ 

વીજ કનેકશન આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ.ં અને અ યાર 
પણ અ ુક ક સાઓમા ંકનેકશન આપવામા ંઆવે 
છે. તો આ બે ધાર   નીિતને બદલે િસમ િવ તાર 
તથા પરા િવ તારમા ં ના નામે આકારણી હોય 
તેને વીજ કને શન આપવામા ં-ઘટતી કાયવાહ  
કરવા િવનંતી છે.આકરણી પ ક ના આધાર ામ 
પંચાયત ઘર વેરો પાણીવેરો તથા સફાઈવેરો લેતી 
હોય તેમજ વોડ  રચનામા ંતથા મતદાર યાદ મા ં
પણ આ ઘર ન ંના આધાર વોડ રચના થતી હોય 

તો આવા લાભાથ યોને ૧૦૦ ના ટ પ પેપર 
ઉપર નો ટસ થી તેની જવાબદાર  ઉપર અને 

બાહધર  ઉપર પડપ ી કને શન તથા 
ઘરવપરાશ કને શન આપવામા ંસરકાર િવચાર ુ ં

જોઇયે ક  આપેહલા આ ર તે કને શન 
આપવામા ંઆવ ુ ંહ ુ ં                            
               ન કમાથી  ૨૪ કલાકની લાઇન 
હોય અને ન કમથી ૨૪ કલાક ુ ંઘરવપરાશ ુ ં

ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટ 7/12 ના 
ઉતારા મા ંઍક કરતા ંવ  ુભાગીદારો હોય તો ખેતી 
િવષયક વીજ જોડાણ પાઠવવા માટ ભાગીદારો ની 
િપયા 100ના ટ પ  પેપર ઉપર સ મિત લેવામા ં

આવે છે                          ઘરવપરાશ ના વીજ 
જોડાણ માટ આકરણી પ ક અથવા 7/12 ના 

ઉતારામા ંઆવેલ ભાગીદારોની સ મિત ની જ ર નથી 
            ઘરવપરાશ ુ ંવીજ જોડાણ ગમતડ મા ં
માગણી કરલ હોયતો 24 કલાક વાડા JGY FEEDER 
ઉપરથી વીજ જોડાણ પાઠવવામા આવે છે. ગમતડ 
બહાર ખેતરમા ંઘર વપરાશના વીજ જોડાણ ની 

માગણી કરતો ખેતી વાડ  વીજ ફડર ઉપરથી 3 ફઝ 8 
કલાક તથા 1 ફઝ 16કલાક SDT ા સફોમર વારા 

વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ંઆવે છે.ઘર વપરાશ ના 
વીજ જોડાણ માટ ગમતડમા ંવીજ જોડાણ આકરણી 

પ ક ઉપર આપવામા ંઆવે છે. ખેતરમા ંઘર 
વપરાશના વીજ જોડાણ ની માગણી કરતી વખતે 

આકરણી પ ક સાથે  7/12 તથા 8 અ ની નકલ ર ૂ 
કરવાની હોય છ તથા ભાગીદારો ની સ મિત ર ૂ 

કરવાની જ ર હોતી નથી.                                 સરકાર  
આવાસ મા ંવીજ જોડાણ માટ ફ ત આકરણી પ ક 
ર ૂ કય થી ઘર વપરાશ ુ ંવીજ જોડાણ પાઠવવામા 

આવે છે.

ગમતડ બહાર ખેતરમા ંઘર વપરાશના 
વીજ જોડાણ ની માગણી કરતો ખેતી 
વાડ  વીજ ફડર ઉપરથી 3 ફઝ 8 
કલાક તથા 1 ફઝ 16કલાક SDT 

ા સફોમર વારા વીજ ુરવઠો ૂ રો 
પાડવામા ંઆવે છે.ઘર વપરાશ ના 
વીજ જોડાણ માટ ગમતડમા ંવીજ 

જોડાણ આકરણી પ ક ઉપર 
આપવામા ંઆવે છે. ખેતરમા ંઘર 

વપરાશના વીજ જોડાણ ની માગણી 
કરતી વખતે આકરણી પ ક સાથે  

7/12 તથા 8 અ ની નકલ ર ૂ કરવાની 
હોય છ તથા ભાગીદારો ની સ મિત 

ર ૂ કરવાની જ ર હોતી નથી.                 
                સરકાર  આવાસ મા ં

વીજ જોડાણ માટ ફ ત આકરણી પ ક 
ર ૂ કય થી ઘર વપરાશ ુ ંવીજ 

જોડાણ પાઠવવામા આવે છે.

િનકાલ િનકાલ 
નવા 

કનેકશન િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૬૮ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય
આણંદ 
દ ણ  

ી  એમ પટલ 
૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬

ક ુભાઈ પી ચૌહાણ

જય ભારત સાથે આપ સાહબને ક આમરા ગામ 
તાપ ુરા િસમ િવ તારમા ંઆશર 2000 હ રની 
વ તી ધરાવ ુ ંિસમ િવ તારમા ંપાણીની ટાંક  
બનાવેલ છે પરં  ુ8 કલાકની લાઇન હોય અને 
અ યાર ી ફજ કનેકશન મળ  ગયેલ છે પરં  ુ
ચોવીસ કલાક ુ ંલાઇન હોવાથી િસગલ ફજ 

મોટરથી પાણીની ટાંક  જ દ  ભરતી નથી અને 
પાણીની ુ કલી  પડ છે. ચોવીસ કલાક ુ ં

કનેકશન આપવા ઘટ ુ ંકરવા િવનંતી.

 કંપની ના વાતમાન િનયં ુસાર ગામતલ ની બહાર 
િસમ િવ તાર મા ં યોિત ામ ફડર પરથી એક જ 

વોટર વકસ ુ ંવીજ જોડાણ મડ  શક તેમ હોય અને 
તાપ ૂ રા ખાતે અગાઉ િસમ િવ તાર મા ંવોટર 

વકસ ુ ંવીજ કને શન આપેલ છે આથી  એક થી 
વધાર વોટર વકસ ના વીજ જોડાણ યોિત ામ 

ફડર પરથી મડ  શક તેમ નથી.

ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ 
િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. 
૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને 

ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ 
લિમટડના પ રપ  ન.ં 

ુવીએનએલ/ટક-
૨/૯/વોટરવકસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ 

ુજબ“ યેક ગામમા ંગામતળની 
બહાર વોટર વકસ હ  ુમાંગવામા ં
આવતા એક થી વ  ુવીજ જોડાણો 
પૈક ,  તે ામ પંચાયત ઠરાવે તે 

અ ુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 
ૂ રો પાડવાનો રહશે.” તાપ ુરા ગામ 
પંચાયતના તાબા હઠળ અગાઉ 

ગામતળ બહાર એક વોટર વકસ વીજ 
જોડાણોને યોિત ામ ફડર પરથી 

વીજ ુરવઠો આપવામા ંઆવેલ જ છે. 
તેથી બી  વોટર વકસ ના વીજ 

જોડાણ ને યોિત ામ ફડર પરથી 
વીજ ુરવઠો હાલના િનયમો અ ુસાર 

આપી શકાય તેમ નથી. તેમ છતા ં
આપની ર ૂઆત ઉપરની કચેર એ 

મોકલી આપવામા ંઆવશે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ

૨૬૯ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય
આણંદ 
દ ણ  

ી  એમ પટલ 
૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬

ક ુભાઈ પી ચૌહાણ

અમારા ગામે ુ પડપ ી વીજળ  કરણના ફોમ 
ભરલ પરં  ુકોઈ ને કોઈ કારણસર સાચા લાભાથ  
પણ આ લાભ થી વં ચત રહ  ગયેલ છે. તો ફર  
થી ચકાશની કર  આ લોકોને લાભ મળે તેની 

ઘટ ુ ંકરવા િવનંતી.

 ુ પડપ ી ના   લાભાથ  ઑ ને વીજ કને શન 
મડલ નથી તેની યાદ   જ ર  દ તાવેજ સાથે  

લાભાથ  ઑ ના નામ સાથે  આપશો થી કંપની ના 
િનયં ુસાર કાયવાહ  કર  શકાય

વીજ જોડાણ ન મડલ લાભાથ  ઑ ની 
યાદ  આવે થી અગડ ની કાયવાહ  

કરવા ંઆવશે
િનકાલ િનકાલ 

નવા 
કનેકશન િનકાલ

૨૭૦ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

આણંદ 
દ ણ  

ી  એમ પટલ 
૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬

ક ુભાઈ પી ચૌહાણ

અભેિસહ ચદાભાઈ ના ૂવાથી દોલતિસહ 
ભાતિસહના ૂવાની લાઇન આપેલી છે અને આ 
લાઇન ની ઉપર થી ઇલેવન કવી ની લાઇન 

પસાર થાય છે. અ લાઇન વારમવાર શોટ સ કટ 
થાય છે. અને કનાલ ઉપર રાહદાર  પગદંડ  ર તો 
છે આ લાઇનથી કોઈ દવસ અક માત  સ ય 

તેમ છે. તો ઘટ ુ ંકરવા િવનંતી.

સદર થળ પર તપાસ કરતા ં11 કવી શીલી ફડર 
તેમજ તેજ ફડર ની હળવા દબાણ  ની લાઇન પસાર 
થાય છે. સાદર થળ પર  હળવા દબાણ ની લાઇન 
નીચે એક પોલ ઊભો કર  આપની ફ રયાદ દન -15 

મા ં ૂર કરવા મા ંઆવશે

સદર થળ પર તપાસ કરતા ં11 કવી 
શીલી ફડર તેમજ તેજ ફડર ની 

હળવા દબાણ  ની લાઇન પસાર થાય 
છે. સાદર થળ પર  હળવા દબાણ ની 

લાઇન નીચે એક પોલ ઊભો કર  
આપની ફ રયાદ દન -15 મા ં ૂર 

કરવા મા ંઆવશે

પડતર ૨૮.૧૨.૧૮
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

Dec-18

૨૭૧ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય
આણંદ 
દ ણ  

ી  એમ પટલ 
૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬

અશોકભાઇ રા ુભાઇ ચૌહાણ   ખોરવાડ ગામ મા ં ુ પડપ ી ના ૨૮ વીજ જો ડાણ 
આપવા બાબત   

ખોરવાડ ગામ મા ં ુ પડપ ી યોજના હઠળ વીજ 
કને શન માટ આવેલ અર ઑ મા ંિવિવધ કારણો 
સર ર  કરવા મા ંઆવેલ છે. મા ંિવિવધ કારણો 
નીચે ુજબ છે                1) 7-12 ઉતારા ન આપવાના 

કારણે 15 વીજ કને શન ની અર   ર  કરલ છે      
                                                                                           

2) ઘર ની આકરણી ન આપવા આના કારણે 1૦ વીજ 
કને શન ની અર  ર  કરલ છે                       

                                                             3) પા ું મકાન 
હોવાથી 2  વીજ કને શન ની અર   ર  કરલ છે     
                                                                                                              

           4) વીજ કને શન હયાત હોવાથી 1 વીજ 
કને શન ની અર  ર  કરલ છે

કંપની ના વતમાન િનયમ ુજબ 
વીજ જોડણો આપી શકાય તેમ નથી   

િનકાલ િનકાલ 
નવા 

કને શન િનકાલ 
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૭૨ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

ભાલેજ 
ી એસ  પટલ  
૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

મંગલભાઈ ચ ુરભાઈ ભોઇ સરપંચ 

જખલા

મો  ખલા ગામતળ મશાનમા તે તરફ જતો 
ર તો ટ લાઇટ કનેકશનનો વાવાઝોડામા ંપળ   

ગયેલ છે, હ ુ ુધી લાઇનમેન લાઇટ    
કનેકશનજોઇ ટ કરલ નથી. આપવા છતા ં
આજ દન ુધી જોઇ ટ કરલ નથી. આપના 

ઓ ફસના અિધકાર ી ને બ  થળ તપસ કરવી 
કાયદસર પગલા ંલેવા િવનંતી. તેવી અપે ા રા ુ ં

ં.

સદર ટ લાઇટ ુ ંવીજ જોડાણ કર  દ ધેલ છે  ફ રયાદ ુ ંિનરાકરણ લાવી દ ધેલ છે  િનકાલ િનકાલ 
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ 

૨૭૩ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ભાલેજ 
ી એસ  પટલ  
૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

મંગલભાઈ ચ ુરભાઈ ભોઇ સરપંચ 

જખલા

મો  જખલા ગામતળ ભગત ુરા િવ તારમા ં ટ 
લાઇટ  કનેકશન પોલ પડ  ગયેલ પછ  ઊભો 
કયા , યાર પછ  ટ લાઇટ  કનેકશન જોઇ ટ 

કરલ નથી. (આપના ઓ ફસના અિધકાર ીને બ  
થળ તપસ કરિવ કાયદસર પગલા ંલેવા િવનંતી. 

તેવી અપે ા રા ુ ં ં. )

સદર ટ લાઇટ ુ ંવીજ જોડાણ કર  દ ધેલ છે  ફ રયાદ ુ ંિનરાકરણ લાવી દ ધેલ છે  િનકાલ િનકાલ 
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ 

૨૭૪ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ભાલેજ 
ી એસ  પટલ  
૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

મંગલભાઈ ચ ુરભાઈ ભોઇ સરપંચ 

જખલા

મો  જખલા ગામતળ ઠાકોર ુરા મોર ુરા આ બંને 
િવ તાર ુજરાત સરકાર વારા અલગ-અલગ 

સરકાર  ા ટ મડલ છે. હયાત હ ડ પ પ પાવર 
પકગેથી મડલ છે, તેમા ં8 કલાક વીજળ કરણ 

આપવામા ંઆવેલ છે. તેવી જ યાએ 24 કલાકની 
વીજળ  આપવામા ંતેવી િવનંતી. (1) ઇ રભાઇ 
મગનભાઇ ભોઇ -ખેતર હયાત હ ડ પ પમા ં(2)  
ગોિવદભાઇ લાભાઇ ચૌહાણ ખેતર હયાત હ ડ 
પંપમા (3) અરિવદભાઇ મોહનભાઇ ચૌહાણ ના 

ખેતર હયાત હ ડ પંપમાં

ખેતર મા ંહ ડપંપ મા ંિસગલ ફજ મોટર માટ ણો 
સ લાય SDT ારા ૨૪ કલાક આપવામા ંઆવે છે  

કંપની ના વાતમાન િનયં ુસાર ગામતલ ની બહાર 
િસમ િવ તાર મા ં યોિત ામ ફડર પરથી વોટર 
વકસ ુ ંવીજ જોડાણ મડ  શક તેમ હોય અને 
ખલા ગામ ખાતે અગાઉ િસમ િવ તાર મા ંવોટર 

વકસ ુ ંવીજ કને શન આપેલ છે આથી  એક થી 
વધાર વોટર વકસ ના વીજ જોડાણ યોિત ામ 

ફડર પરથી મડ  શક તેમ નથી.

ુજરાત રા યના ઉ  અને પે ો લયમ 
િવભાગ, ગાંધીનગર ના પ રપ  નંબર 

ુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. 
૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને 

ુજરાત ઉ  િવકાસ િનગમ 
લિમટડના પ રપ  ન.ં 

ુવીએનએલ/ટક-
૨/૯/વોટરવકસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ 

ુજબ“ યેક ગામમા ંગામતળની 
બહાર વોટર વકસ હ  ુમાંગવામા ં
આવતા એક થી વ  ુવીજ જોડાણો 
પૈક ,  તે ામ પંચાયત ઠરાવે તે 

અ ુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 

ૂ રો પાડવાનો રહશે.” ખલા ગામ 
પંચાયતના તાબા હઠળ ગામ તળ 

બહાર એક વોટર વકસ વીજ જોડાણોને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 
આપવામા ંઆવેલ જ છે. તેથી બી  

વોટર વકસ ના વીજ જોડાણ ને 
યોિત ામ ફડર પરથી વીજ ુરવઠો 

હાલના િનયમો અ ુસાર આપી શકાય 
તેમ નથી. તેમ છતા ંઆપની ર ૂઆત 
ઉપરની કચેર એ મોકલી આપવામા ં

આવશે.

િનકાલ િનકાલ
નીિત 
િવષયક

નકારા મક 
િનકાલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૭૫ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

ભાલેજ 
ી એસ  પટલ  
૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

મંગલભાઈ ચ ુરભાઈ ભોઇ સરપંચ 

જખલા

મો  ઝાખલા  ગામતળ ભગત ુરા-ઠાકોર ુરા-
મોર ુરા આ ણેય િવ તારમા ં-1 મોર ુરા ગામ 
તળ ચ ુરભાઈ મંગલભાઈ ભોઇ ખેતેરમા ંબા ુમા ં

MGVCL -TC  FTP TC NO. 043 (BLT )(FTP)-472 
આવેલી છે તેમા,ં 8 કલાક લાઇટ  કનેકશન બદલે 

24 કલાક  કનેકશન આપવામા ંઆ સાહબને 
ભલામણ ક ુ ં ં. (2) ઠાકોર ુરા ગામ તળ 

ડા ાભાઇ સોમાભાઇ ઠાકોર ખેતમમા બા ુ MGVCL  
TC  NO. 023 આપ સાહબને ભલામાંન ક ુ ં ં. ઉપર 

ુજબ ુદા ૧ થી ૫ આપના ઉમદા સહકારની 
અપે ા સાથે.

સીમ િવ તાર મા ંખેતી વાડ  ના ફડર માથી SDT ારા 
૨૪ કલાક મા ંિસગલ ફજ મા ં  વીજ ુરવઠો ૂ રો 
પાડવામા ંઆવે છે થી સદર બંને ાહક ને હાલ  
૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો મળે છે  

સીમ િવ તાર મા ંખેતી વાડ  ના ફડર 
માથી SDT ારા ૨૪ કલાક મા ંિસગલ 
ફજ મા ં  વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ં
આવે છે થી સદર બંને ાહક ને હાલ 

 ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો મળે છે  

િનકાલ િનકાલ 
જનરલ 

Misc.
િનકાલ 

૨૭૬ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય ભાલેજ 
ી એસ  પટલ  
૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮

મંગલભાઈ ચ ુરભાઈ ભોઇ સરપંચ 

જખલા

આણંદ ડાકોર રોડ બંને સાઇડ ભાલેજ થી ટખર  
વ ચે પોલ આવેલ ઘસકવા બાબત અક માત 

થાય તેવી સંભાવના.

આણંદ ડાકોર રોડ ઉપર ના બંને સાઈડ ના (જ ં ખલા 
થી ટખર  વચે ના પોલ)  પોલ ખસેડવા માટ ુ ં
મોજણી ુ ંકામ R&B સાથે મળ  ને કરલ છે.   ૧૦ 
દવસ મા ંR & B િવભાગ ને આ ગે ુ ં દાજ પ  
પાઠવવા મા ંઆવશે  ભરપાઈ થયા બાદ માલ 
સમાન ની ઉપલ ધ અ ુસાર સદર પોલ ખસેડવામા ં
આવશે 

આણંદ ડાકોર રોડ ઉપર ના બંને 
સાઈડ ના (જ ં ખલા થી ટખર  વચે 
ના પોલ)  પોલ ખસેડવા માટ ુ ં

મોજણી ુ ંકામ R&B સાથે મળ  ને 
કરલ છે.                                   ૧૦ 

દવસ મા ંR & B િવભાગ ને આ ગે 
ુ ં દાજ પ  પાઠવવા મા ંઆવશે  
ભરપાઈ થયા બાદ માલ સમાન ની 

ઉપલ ધ અ ુસાર સદર પોલ 
ખસેડવામા ંઆવશે 

િનકાલ િનકાલ 

શીફટ ગ 
ઓફ લાઇન 

/ અ ડર 
ા ડ

િનકાલ 

૨૭૭ ૧૩/૧૨/૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

વાસદ 
(આણંદના 

લોક 
દરબારમા ં
ર ૂ થયેલ 

ો)

ી. ક.આઇ.દલવાડ
ના.ઇ. વાસદ 

પે.િવ.કચેર મો.૯૯૨
૫૨૦૮૬૨૪ 

સરપંચ ી

મોગર ામ પંચાયત

 મોગર ગામેબે વાયરમેન ની જ યા હોવા છતા ં
એક વાયરમેન ૂ કવામા ંઆવેલ છેતેમજ તેને 
બી  ગામના કામ માટ વારંવાર લઈ જતા ં

ગામના કામમા ંતકલીફ પડ છે.

મોગર ગામનો કાય િવ તાર અગાઉ આણંદ સાઉથ 

સબ- ડિવજનથી કાયવંત હતો. તે સમયે સબ-

ટશનમાં રહતા કમચાર  મોગર ખાતે ફરજ બ વતા 

હોઈ શક છે. હાલમાં મોગર ગામ િવભા ત થયેલ 

નિવન વાસદ સબ ડિવજનનાં તાબા હઠળ આવેલ 

છે. કામની જ ર યાત માણે લાઇન ટાફની 

ફાળવણી કરલ છે. જ ુર યાત ુજબ બધાજ લાઇન 

ટાફને ભેગાકાર ને કામગીર  હાથ ધરવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ એચઆર િનકાલ 
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૭૮ ૧૩/૧૨/૧૮ આણંદ આણંદ 
ા  ય

વાસદ 
(આણંદના 

લોક 
દરબારમા ં
ર ૂ થયેલ 

ો)

ી. ક.આઇ.દલવાડ
ના.ઇ. વાસદ 

પે.િવ.કચેર મો.૯૯૨
૫૨૦૮૬૨૪ 

સરપંચ ી

મોગર ામ પંચાયત
 મોગર ગામે ઘણા ંવાષ થી નાખેલ અને ખરાબ 
થયેલ ટલાઇટ વાયર બદલવા વારંવાર 
ર ૂઆત કરલ છે. કોઈ કાયવાહ  થઈ નથી.

મોગર ગામ ખાતે નાખવામાં આવેલ ટ લાઈટનાં 

વાયર હ ુ  સાર  હાલતમાં છે અને વાયર ુટ ા 

ગેની કોઈ ર ુઆત સબ ડિવજન ખાતે મળેલ 

નથી. તેમ છતાં થળ તપાસ કર  જ ુર યાત ુજબ 

મરામત કર  આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ
મેઇ ટન સ/

લો-
વૉ ટજ/પોલ

િનકાલ

૨૭૯ ૧૩/૧૨/૧૮ આણંદ
આણંદ 

ા  ય

વાસદ 
(આણંદના 

લોક 
દરબારમા ં
ર ૂ થયેલ 

ો)

ી. ક.આઇ.દલવાડ
ના.ઇ. વાસદ 

પે.િવ.કચેર મો.૯૯૨
૫૨૦૮૬૨૪ 

સરપંચ ી

મોગર ામ પંચાયત
 ગર બી રખા નીચે આવતા ંલાભાથ ઓને રહણાંક 

િસગલ ફઝ િવજજોડાણ આપવા ૬ માસ થી 
ડોક ુમટ લઈ ગયેલ છે. કોઈ કાયવાહ  થઈ નથી.

અમાર  વીજ-કંપનીની ઉપલી કચેર એ સૌભા ય 

યોજના હઠળ વીકારલ અર ઓ ું 

વીજળ કરણઝપડપ ી યોજના હઠળ કરવાનો આદશ 

કરલ છે.ઝપડપ ી યોજનામાં વીજળ કરણ માટ ઘર ુ ં 

આકારણી પ , ટ ડ ઓ ી ુ ભલામણ પ  અને 

APL માટ આવકનો દાખલો આવ યક છે.  સબ-

ડિવજન ઓ ફસ ખાતે ર ુ  કયથી વીજળ કરણની 

કામગીર  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ
નવા 

કને શન િનકાલ

૨૮૦ ૧૩.૧૨.૧૮ આણંદ આણંદશહર સરદાર

ી  
બી.એમ.દલવાડ    
ના. ઇ. સરદાર પેટા 
િવભાગીય કચેર  
૯૯૨૫૨૦૮૩૪૩

મંગલભાઈ મેજરભાઈ રાઠોડ , ગામડ  , 

આણંદ
દાજપ ની રકમ ઘટાડવા બાબત

અરજદાર િસગલ ફઝ થી ી ફઝ માટ ૧ ક .વો. થી 
૧૫ ક .વો. કરવા માટ અર  કરલ. ની મોજણી 

કરતા ંગામતળ બહાર ુ ંવીજ કને શન હોય 
તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને કંપનીના 

િનયમ ુજબ લ કો ટ વ ૂલીને દાજપ  
આપવામા ંઆવેલ.  અરજદારને વધાર લાગ ુ ં
હોવાથી અરજદાર ભરલ નહો ુ.ં પરં  ુકંપની ના 

તાર ખ ૨૦.૦૯.૨૦૧૭ ના પ રપ  
MGVCL/Tech/2545 ુજબ ગામતળ બહાર NA 

પરમીશન વાળ  જમીનમા ં ફ સ ચા  વ ૂલી વીજ 
જોડાણ આપ ુ ંતેમ દશાવેલ છે. ની ણ ાહકને 

કરલ છે. અને ાહકને નવેસરથી અર  કરવા 
જણાવેલ છે. ાહક NA પરમીશન વાળ  જમીન 

ધરાવતો હોવાથી નવેસરથી અર  કયથી 
અરજદારના  નો િનકાલ થઈ જશે.

િનકાલ િનકાલ નવા 
કને શન

િનકાલ

૨૮૧ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા દાહોદ દાહોદ
એ.ક.વાઘેલા 

(નાયબ ઈ નેર ી) 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૫

પટલ ભરતભાઇ બાબરભાઈ
(૧૦૪૦૬/૦૧૨૯૯/૭)
ગામ:  નાનીબાડ બાર

સિવસ વાર બદલી આપવા બાબત તા:૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સિવસ વાયર બદલીને 
ાહકને પાવર ચા  ુકર  આપવામા ંઆવશે.

સદર ાહક ારા ૦૩.૧૨.૧૧.૨૦૧૮ના 
રોજ અર  આપેલ અને સિવસ વાયર 

બદલવા માટનો સિવસ ચા  તા:-
૦૪.૦૧૨.૨૦૧૮ ના  ભરલ થીતા:-

૦૫.૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સિવસ બદલી 
વીજ ુરવઠો રાબેતા ુજબનો કરલછે

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૮૨ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા દાહોદ દાહોદ
એ.ક.વાઘેલા 

(નાયબ ઈ નેર ી) 
૯૯૨૫૨૦૮૧૫૫

બલવાળ રમણભાઈ વે તાભાઈ
(૧૦૪૪૨/૦૦૮૧૨/0)

 ગામ:દાભડા
મીટર બળ  ગયેલ છે.

બળ  ગયેલ  વીજ મીટર ના નાણા ં ાહક ારા રસીદ 
નંબર :૦૫૬૨૨૦ તા : ૪-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ . 
૧૦૬૨/- ભરલ હતા અને ાહક નો મીટર તા: ૫-૧૨-
૨૦૧૮ ના બદલી પાવર ચા  ુકરલ છે..

બળ  ગયેલ  વીજ મીટર ના નાણા ં
ાહક ારા રસીદ નંબર :૦૫૬૨૨૦ 

તા : ૪-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ . ૧૦૬૨/- 
ભરલ હતા અને ાહક નો મીટર તા: ૫-

૧૨-૨૦૧૮ ના બદલી પાવર ચા  ુ
કરલ છે..

િનકાલ મીટર 
બાબત
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૮૩ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા દાહોદ
દવગઢ 
બા રયા

ી .એમ ૂ ર યા-
૯૯૨૫૨૧૩૯૩૦ અશોક ુમાર કાંિતલાલ લખારા બળ  ગયેલ િમટર બદલવા બાબત

સદર ાહક ારા ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અર  
આપેલ અને િમટર બદલવા માટનો બી.એમ.સી ચા  
તા:-૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ ૫૯૧૯૨૩ થી ભરલ 
થીતા:-૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ િમટર બદલી વીજ 
ુરવઠો રાબેતા ુજબનો કરલછે

સદર ાહક ારા ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના 
રોજ અર  આપેલ અને િમટર 

બદલવા માટનો બી.એમ.સી ચા  તા:-
૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ ૫૯૧૯૨૩ 
થી ભરલ થીતા:-૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ના 

રોજ િમટર બદલી વીજ ુરવઠો 
રાબેતા ુજબનો કરલછે

િનકાલ મીટર 
બાબત

૨૮૪ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા દાહોદ
દવગઢ 
બા રયા

ી .એમ ૂ ર યા-
૯૯૨૫૨૧૩૯૩૦ પ ઢયાર પંકજરાજ મોિતરાજ સિવસ વાયર બદલવા બાબત

સદર ાહક ારા ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અર  
આપેલ અને સિવસ વાયર બદલવા માટનો સિવસ 
ચા  તા:-૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ ૫૯૨૦૩૫ થી 
ભરલ થીતા:-૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સિવસ બદલી 
વીજ ુરવઠો રાબેતા ુજબનો કરલછે

સદર ાહક ારા ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ના 
રોજ અર  આપેલ અને સિવસ વાયર 

બદલવા માટનો સિવસ ચા  તા:-
૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ ૫૯૨૦૩૫ 
થી ભરલ થીતા:-૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ના 

રોજ સિવસ બદલી વીજ ુરવઠો 
રાબેતા ુજબનો કરલછે

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૮૫ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા દાહોદ લીમડ
ી એસ બી 
વસઇયા ં-

૯૯૨૫૨૦૮૩૯૮
લબાના જસવંતભઈ અભેિસગ બળ  ગયેલ િમટર બદલવા બાબત

સદર ાહક ારા ૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ અર  આપેલ 
અને િમટર બદલવા માટનો બી.એમ.સી ચા  તા:-
૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ ૬૬૪૧૭૨ થી ભરલ 
થીતા:-૦૪.૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ િમટર બદલી વીજ 
ુરવઠો રાબેતા ુજબનો કરલછે

સદર ાહક ારા ૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ 
અર  આપેલ અને િમટર બદલવા 

માટનો બી.એમ.સી ચા  તા:-
૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ ૬૬૪૧૭૨ 
થી ભરલ થીતા:-૦૪.૧૨-૨૦૧૮ ના 

રોજ િમટર બદલી વીજ ુરવઠો 
રાબેતા ુજબનો કરલછે

િનકાલ મીટર 
બાબત

૨૮૬ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા દાહોદ ઝાલોદ ી વાય આર રાણા-
૯૯૨૫૨૦૮૧૬૬

તા ુકા ુખ ી તા ુકા પંચાયત 
સં લી .

સં લી તા ુકા મથક ૬૬ કવી સબ ટશન તેમજ 
થાિનક વીજ કચેર  ચા  ુકરવા બાબત.

ુખ ી આપના તાર ખ:૬.૧૨.૨૦૧૮નાપ  ના  
અ ુસંધાને આપને જણાવવા ુ ંકસં લી તા ુકાના 
ગામ: ગસલી ખાતે નવીન ૬૬ કવી સબ ટશન માટ 
જમીન મેળવવા માટની કાયવાહ  કલે ટર કચેર  
ખાતે હાલમા ંચા  ુછે.  મ યેથી નવીન ૬૬ કવી 
સબ ટશન બનાવવાની કાયવાહ  હાથમા ંધરવામા ં
આવશે . વ ુમા ંઆપના પ  મા ંજણા યા અ ુસાર 
સં લી ખાતે નવીન પેટાિવભાગીય કચેર  માટની 
પોઝલ વ ુળ કચેર  ખાતે તાર ખ:૧૭.૧૧.૨૦૧૮ 

થી મોકલવામા ંઆવેલ છે. ની મં ૂર  મ યેથી 
નવીન કચેર  ુ ંકામ હાથમા ંધરવામા ંઆવશે.

ુખ ી આપના 
તાર ખ:૬.૧૨.૨૦૧૮નાપ  ના  
અ ુસંધાને આપને જણાવવા ુ ં

કસં લી તા ુકાના ગામ: ગસલી ખાતે 
નવીન ૬૬ કવી સબ ટશન માટ 
જમીન મેળવવા માટની કાયવાહ  

કલે ટર કચેર  ખાતે હાલમા ંચા  ુછે. 
 મ યેથી નવીન ૬૬ કવી સબ 

ટશન બનાવવાની કાયવાહ  હાથમા ં
ધરવામા ંઆવશે . વ ુમા ંઆપના પ  
મા ંજણા યા અ ુસાર સં લી ખાતે 
નવીન પેટાિવભાગીય કચેર  માટની 

પોઝલ વ ુળ કચેર  ખાતે 
તાર ખ:૧૭.૧૧.૨૦૧૮ થી મોકલવામા ં
આવેલ છે. ની મં ૂર  મ યેથી નવીન 
કચેર  ુ ંકામ હાથમા ંધરવામા ંઆવશે.

પડતર

ન ુ ં
SS/GETC

O 
RELATED

WORK 
ON 
THE 

PART 
OF 

GETCO

૨૮૭ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ લાઇન ને નડ ુ ંઝાડ કાપવા બાબત

સાહડા ગામ ની ાથિમક શાળા તથા ાથિમક શાળા 
ની બહાર આવેલ ઝાડો ની વ ચે થી પસાર થતી ૧૧ 
ક.વી પાંચવાડા લાઇન પસાર થાય છે.  બને ઝાડો 
થડ માથી કાપવા બાબત ની ફ રયાદ મળેલ છે  
અ ુસંધાને માંમલતદાર ગરબાડા અને તા ુકા િશ ણ 
અિધકાર  ને તા: ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ પ  નંબર : 
૫૨૭૪ થી  સદર બે ઝાડો કાપવા માટ લે ખતમા 

ણ કરવામા આવેલ છે. તેઓ ારા જયાર પણ સદર 
બે ઝાડો કાપવા ુ ંઆયોજન કરવા મા આવશે યાર 
લાઇન બંદ કર  લાઇન ના વાયર ઉતાર  આપવા મા 
આવશે.

સાહડા ગામ ની ાથિમક શાળા તથા 
ાથિમક શાળા ની બહાર આવેલ ઝાડો 
ની વ ચે થી પસાર થતી ૧૧ ક.વી 
પાંચવાડા લાઇન પસાર થાય છે.  
બને ઝાડો થડ માથી કાપવા બાબત 
ની ફ રયાદ મળેલ છે  અ ુસંધાને 
માંમલતદાર ગરબાડા અને તા ુકા 

િશ ણ અિધકાર  ને તા: ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ના રોજ પ  નંબર : ૫૨૭૪ થી  સદર 
બે ઝાડો કાપવા માટ લે ખતમા ણ 
કરવામા આવેલ છે. તેઓ ારા જયાર 

પણ સદર બે ઝાડો કાપવા ુ ં
આયોજન કરવા મા આવશે યાર 
લાઇન બંદ કર  લાઇન ના વાયર 

ઉતાર  આપવા મા આવશે.

પડતર તા : ૨૪-
૧૨-૨૦૧૮

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Dec-18

૨૮૮ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

સાહાડા ાથિમક શાળા પાછળ ુનાભાઈ 
ુલાભાઈ રાઠોડ ના ઘર ુધી નવીન હળવા 

દબાણ ની લાઇન ઊભી કરવા બાબતે થતા ંહાલ 
રોડ ોસ કરતી લાઇન કાઢવા બાબત

 રોડ ોસ કરતી હળવાદબાણ ની લાઇન એલ. ટ . 
એબી કબલ થી નાખવા મા આવેલ છે. તથા જમીન 
અને લાઇન વ ચે ુ ં તર  ળવા માટ જ ર  એલ 
ટ  એ સટશન લગાવેલ છે.  તર બરાબર છે.

 રોડ ોસ કરતી હળવાદબાણ ની 
લાઇન એલ. ટ . એબી કબલ થી 

નાખવા મા આવેલ છે. તથા જમીન 
અને લાઇન વ ચે ુ ં તર  ળવા 

માટ જ ર  એલ ટ  એ સટશન 
લગાવેલ છે.  તર બરાબર છે.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૮૯ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

િનશાળ ફ ળયા તાપભાઈ મ ુરભાઇ રાઠોડ  ના 
ઘર આગળના િવ ુત પોલ થી કબલ વાયર 

ખેચી કરણિસહ દતાભાઈ રાઠોડ ના ઘર આગળ 1 
વીજ પોલ ઊભો કરવાની જ ર છે.

રાઠોડ તાપભાઈ મ ુરભાઈ ને ઘર વાપરસ માટ ુ ં
વીજ જોડાણ તેમના ઘર ની બા ુમા આવેલ વીજ 
પોલપરથી કંપની ના િનયમો અ ુસાર ૩૦ મીટર ની 
મયાદા મા આપવા મા આવેલ છે. થી  કર  નવીન 
પોલ ઊભો કરવા ની જ ર નથી.

રાઠોડ તાપભાઈ મ ુરભાઈ ને ઘર 
વાપરસ માટ ુ ંવીજ જોડાણ તેમના 

ઘર ની બા ુમા આવેલ વીજ 
પોલપરથી કંપની ના િનયમો અ ુસાર 
૩૦ મીટર ની મયાદા મા આપવા મા 
આવેલ છે. થી  કર  નવીન પોલ 

ઊભો કરવા ની જ ર નથી.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૯૦ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

િનશાળ ફ ળયા ક ુભાઈ િવરાભાઈ રાઠોડ ના ઘર 
આગળના પોલ પરથી સંગાડા ફ ળયા િવ ુત 
લાઇન ય છે. ની નીચે રાઠોડ મનહરભાઈ 

જોખાભાઇ તેમજ રાઠોડ િવ યાદવી તાપિસગ ના 
ઘર પર થઈ ને પસાર થાય છે,  લાઇન કાપી 
અને િવ યાદવી તાપિસગ ના ઘર આગળના 
પોલ થી નરશભાઇ મ ુરભાઈ રાઠોડ ના ઘર 

આગળ નવીન પોલ ઊભો કર  રાઠોડ રતાંિસગ 
વાઘ ભાઇ ના ઘર આગળના પોલ પરથી સદર 

વીજ લાઇન ુ ંવીજ કને શન આપ ુ.ં

થળ તપાસ કરતા ંરાઠોડ મનહરભાઈ જોખાભાઇ 
તેમજ રાઠોડ િવ યાદવી તાપિસગ ના ઘર પર થઈ 
ને હળવા દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. ના માટ 
તાંિ ક મં ૂર  ની કાયવાહ  કર  ઘર પરથી  પસાર 
થતી લાઇન અ ય હળવા દબાણ ની લાઇન પરથી 
આપવા મા આવશે.

થળ તપાસ કરતા ંરાઠોડ મનહરભાઈ 
જોખાભાઇ તેમજ રાઠોડ િવ યાદવી 
તાપિસગ ના ઘર પર થઈ ને હળવા 

દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. ના 
માટ તાંિ ક મં ૂર  ની કાયવાહ  કર  
ઘર પરથી  પસાર થતી લાઇન અ ય 

હળવા દબાણ ની લાઇન પરથી 
આપવા મા આવશે.

પડતર ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮

શીફટ ગ 
ઓફ 

લાઇન / 
અ ડર 

ા ડ

Dec-18

૨૯૧ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

નળવાયા ફ ળયા ટ .સી.થી વાઘેલા ફ ળયા જવાના 
ર તા પર વાઘેલા ભગાભાઇ માવસ ગભાઈ ના 
ઘર પાસે િવ ુત પોલ નાખેલ છે થી અવર-
જવર કરતા ં ુ કલી પડ છે. થી સદર િવ ુત 
પોલ રોડ પરથી થોડો ૂર ખસેડવાની જ ર છે.

નળવાયા ફ ળયા ટ .સી.થી વાઘેલા ફ ળયા જવાના 
ર તાની બા ુમા ં વાઘેલા ભગાભાઇ માવસ ગભાઈ ના 
ઘર પાસે  વીજ પોલ નાખેલ  છે  ભગા ભાઈ 
માવ િસગભાઈ ના  હયાત  વીજ કને શન વાળા ઘર 
અને ર તાથી યો ય તર પર છે.

નળવાયા ફ ળયા ટ .સી.થી વાઘેલા 
ફ ળયા જવાના ર તાની બા ુમા ં 

વાઘેલા ભગાભાઇ માવસ ગભાઈ ના 
ઘર પાસે  વીજ પોલ નાખેલ  છે  
ભગા ભાઈ માવ િસગભાઈ ના  હયાત  

વીજ કને શન વાળા ઘર અને ર તાથી 
યો ય તર પર છે.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૯૨ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

કાચલા ફ ળયા ટ .સી.થી ભાભોર ફાિતયાભાઇ 
પાંગળાભાઈના ઘર ુધી વીજ વાહના વાયર 

નીચે છે. ને ઊચે ખેચવાની જ ર છે. મા ં
તેરિસગભાઈ પાળાભાઈ ના ખેતરમા ંિવ ુત 
પોલ વધાર ૂર હોવાથી 1 િવ ુત પોલ ઊભો 

કરવાની જ ર છે.

થળ તપાસ કરતા ંકાચલા ફ ળયા ટ .સી.થી ભાભોર 
ફાિતયાભાઇ પાંગળાભાઈના ઘર ુધી વીજ લાઈનના 
પોલ વ ચે ુ ં તર ૬૦ મીટર ટ ુ ંછે. થી કર  
વધારા નો પોલ ઊભો કરવા ની જ રયાત છે. પરં  ુ
હાલ મા વાવણી યેલ હોવા થી સદર કામ ફ ૃઆર 
૨૦૧૯ ના મ હના ના ત ુધી મા કરવા મા  
અવશે .

થળ તપાસ કરતા ંકાચલા ફ ળયા 
ટ .સી.થી ભાભોર ફાિતયાભાઇ 
પાંગળાભાઈના ઘર ુધી વીજ 

લાઈનના પોલ વ ચે ુ ં તર ૬૦ 
મીટર ટ ુ ંછે. થી કર  વધારા નો 
પોલ ઊભો કરવા ની જ રયાત છે. 

પરં  ુહાલ મા વાવણી યેલ હોવા થી 
સદર કામ ફ ૃઆર ૨૦૧૯ ના મ હના 
ના ત ુધી મા કરવા મા  અવશે .

પડતર ૧૫.૦૧.૧૯

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

Jan-19

૨૯૩ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

ભાભોર ખેતાભાઈ પાંગળાભાઈ ઘર વપરાશ ાહક 
નંબર ૧૯૮૨૮/૦૦૦૩૬/૯ િવ ુત વાહનો પોલ 

ૂર હોવાથી ઘર આગળ ૧ પોલ ઊભો અરવાની 
જ ર છે.   

સદર થળ તપાસ કરતા ંભભોર ખેતા ભાઈ 
પગલાંભાઈ ને આપવા મા આવેલ ઘર વપરાશ વીજ 
જોડાણ  મા આપેલ સિવસ વાયર ૩૦ મીટર કરતા ં
વધાર ણતા થળ પર નવીન વીજ પોલ ઊભો કર  
એલ ટ  લાઇન ખેસવા મા આવેલ છે. અને તેમણે 
નવીન પોલ પરથી વીજ જોડાણ આપવા મા આવેલ 
છે.

સદર થળ તપાસ કરતા ંભભોર ખેતા 
ભાઈ પગલાંભાઈ ને આપવા મા 

આવેલ ઘર વપરાશ વીજ જોડાણ  મા 
આપેલ સિવસ વાયર ૩૦ મીટર કરતા ં
વધાર ણતા થળ પર નવીન વીજ 
પોલ ઊભો કર  એલ ટ  લાઇન ખેસવા 
મા આવેલ છે. અને તેમણે નવીન પોલ 

પરથી વીજ જોડાણ આપવા મા 
આવેલ છે.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૯૪ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

કાચલા ફ ળયા કલિસગભાઈ વે તાભાઈ ના ઘર 
આગળના પોલથી છગનભાઈ વે તાભાઈ 

ભાભોરના ઘર ુધી ૧ પોલ ઊભો કરવાની જ ર 
છે.

થળ તપાસ કરતા ંકલિસગભાઈ વે તાભાઈ ભાભોરને 
આપવામા આવેલ ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ ના 
સિવસ વાયર ુ ંમાપ ૩૦મીટર કરતા ંઓ ં હોવાથી 
નવીન પોલ ઊભો કરવાની જ ર નથી.

થળ તપાસ કરતા ંકલિસગભાઈ 
વે તાભાઈ ભાભોરને આપવામા 

આવેલ ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ 
ના સિવસ વાયર ુ ંમાપ ૩૦મીટર 

કરતા ંઓ ં હોવાથી નવીન પોલ ઊભો 
કરવાની જ ર નથી.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૯૫ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

કાચલા ફ ળયા ટ .સી.પાસે (૧) કા ળયાભાઇ 
ચં દયાભાઇ ગણાવા. (૨) નારણભાઇ સગાભાઈ 

ગણાવા. (૩) રામિસગભાઈ કાન ભાઇ ગણાવા ના 
ઘર પાસે િવ ુત કોપર વાયર ખેચેલ છે ને 

કબલ વાયર ખેચવાની જ ર છે.

ુલા હળવા દબાણ ની એલ. ટ  લાઇન ના વાયરો 
એબી એલ.ટ . વાયર થી  બદલવા ની તાંિ ક મ ૂર  
નંબર : ૫૨૭૩ તા : ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ થી મેળવી તા : 
૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સદર કામ ૂ ણ કરલ છે.

ુલા હળવા દબાણ ની એલ. ટ  લાઇન 
ના વાયરો એબી એલ.ટ . વાયર થી  
બદલવા ની તાંિ ક મ ૂર  નંબર : 

૫૨૭૩ તા : ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ થી મેળવી 
તા : ૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સદર 

કામ ૂ ણ કરલ છે.

િનકાલ

મેઇ ટન
સ/લો-

વૉ ટજ/
પોલ

૨૯૬ ૧૪.૧૨.૧૮ ગોધરા    દાહોદ ગરબાડા

  એચ સોલંક  
નાયબ ઇજનેર 

ગરબાડા  
૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫

રાઠોડ તાપિસહ વાઘ ભાઇ

ગરબાડા  પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે વીજ બીલ 
ભરવા  માટ ની સમય મયાદા વધારવા માટ ની 
તથા ગામ સાવાડા ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટ 

કલેકશન સે ટર ઊ ુ ંકરવા બાબતે

ગરબાડા  પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે વીજ બીલ 
ભરવા  માટ ની સમય મયાદા વધારવા માટ ની  

ણ બ લગ િવભાગને કરવા મા આવેલ છે. તથા 
યા ં ુધી વીજ બીલ ભરવા આવેલ તમામ ાહકો 

ના નાણા ંલેવાઈ ન ય યા ં ુધી લેવા જણાવેલ છે. 
તથા ગામ સાવાડા ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટ 
ચા  ુ બ લગ દર યાન ાહક ના વીજ બલપર વીજ 
બલ ના નાણા ંકલેકશન માટ ની તાર ખ જણવવા 
મા આવે છે. અને આ માણે વીજ બલ ના નાણા ં
કલેકશન ની યવ થા કરવા મા આવે છે.

ગરબાડા  પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે 
વીજ બીલ ભરવા  માટ ની સમય 
મયાદા વધારવા માટ ની  ણ 

બ લગ િવભાગને કરવા મા આવેલ છે. 
તથા યા ં ુધી વીજ બીલ ભરવા 
આવેલ તમામ ાહકો ના નાણા ં
લેવાઈ ન ય યા ં ુધી લેવા 

જણાવેલ છે. તથા ગામ સાવાડા ખાતે 
વીજ બીલ ભરવા માટ ચા  ુ બ લગ 

દર યાન ાહક ના વીજ બલપર વીજ 
બલ ના નાણા ંકલેકશન માટ ની 

તાર ખ જણવવા મા આવે છે. અને આ 
માણે વીજ બલ ના નાણા ંકલેકશન 
ની યવ થા કરવા મા આવે છે.

િનકાલ રવ /ુ 
બીલ
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મ લોક દરબાર 
તાર ખ

વ ુળ 
કચેર

િવભાગીય 
કચેર

પેટા 
િવભાગીય 

કચેર

િનરાકરણ કરનાર 
અિધકાર  ુનામ 

/ મોબાઇલ ન.ં
ર ુઆત કતા  ુનામ ની િવગત લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અધતન જવાબ

િનકાલ 
ની 
થતી

સમયમયાદા
 (કઇ 

તાર ખ 
ુધીમા ં

િનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

PLANNIN
G 

MONTH/ 
GETCO/O

THER 
ISSUE

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૯૭ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા    દાહોદ ઝાલોદ
નાયબ ઇજનેર  

ઝાલોદ 
૯૯૨૫૨૦૮૧૬૬

ુખ ી , તા ુકા પંચાયત, સં લી
સં લી તા ુકા મા કરંબા ખાતે નવીન ૬૬ ક.વી 

સબ  ટશન બનાવવા બાબત

લોકદરબાર મા ગામ કરંબા ખાતે નવીન ૬૬ ક.વી 
સબ  ટશન બનાવવા બાબતે ટકો બાધકામ ના 
નાયબ ઇજનેર ી પંડ ા સાથે ુખ ી ને વાત 
કારવવામા આવેલ છે. માં ટકો બાધકામ ના નાયબ 
ઇજનેર ી પંડ ા ગામ કરંબા ખાતે  તા : ૧૮-૧૨-
૨૦૧૮ના રોજ જશે તથા થળ િનર શન ુખ ી 
ની હાજર મા કરવા ુ ંન  કરવા મા આવેલ છે  
ન  થયે િથ આગળ ની કાયવાહ  કરવા મા આવશે.

લોકદરબાર મા ગામ કરંબા ખાતે 
નવીન ૬૬ ક.વી સબ  ટશન 

બનાવવા બાબતે ટકો બાધકામ ના 
નાયબ ઇજનેર ી પંડ ા સાથે 
ુખ ી ને વાત કારવવામા આવેલ 

છે. માં ટકો બાધકામ ના નાયબ 
ઇજનેર ી પંડ ા ગામ કરંબા ખાતે  
તા : ૧૮-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ જશે તથા 
થળ િનર શન ુખ ી ની હાજર મા 
કરવા ુ ંન  કરવા મા આવેલ છે  
ન  થયે િથ આગળ ની કાયવાહ  

કરવા મા આવશે.

પડતર

ન ુ ં
SS/GETC

O 
RELATED

WORK 
ON 
THE 

PART 
OF 

GETCO

૨૯૮ ૧૪-૧૨-૨૦૧૮ ગોધરા    દાહોદ ફતે ુરા
નાયબ ઇજનેર, 

ફતે ુરા, 
૯૯૨૫૨૧૫૫૭૮

િવનોદભાઈ રામાભાઈ પટલ, ગામ : ુ ંભા 
ના ુવાડા, તા : ફતે ુરા

ુંભા ના ુવાડા, તા : ફતે ુરા ના િવનોદભાઈ 
રામાભાઈ પટલ ને ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ ણ 

મળવા બાબત

ુંભા ના ુવાડા, તા : ફતે ુરા ના િવનોદભાઈ 
રામાભાઈ પટલ ઓ ના જણાવાયા અ ુસાર તેઓ 
ી એ ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ મેળવવા માટ તા : ૩૧-

૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ અર  નોધાવેલ હતી  બાદ 
સદર અરજદાર દાજપ  ના ુલ  નાણા ં

.૩૫૨૦(સિવસ કને ચા , એ ીમે ટ ચા , અને 
ડપો ઝટ) તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૧ના રોજ રસીદ નંબર- 
૮૪૭૫૭ થી ભરપાઈ કરલ છે. ના અ ુસંધાને આજ 
રોજ તેઓ ી એ લોક દરબાર મા તેઓની પાસેના 
પેપર જમા કરાવેલ છે ુ ંલાઇન  કામ થયાની 
થળ તપાસ કર  વીજ જોડાણ ચા  ુકરાવી તેઓ ને 

વીજ જોડાણ માટ જ ર  ટ ટ રપોટ મેળવી વીજ 
જોડાણ મળે તેવી કાયવાહ  તાર ખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ 

ુધીમા ંકરવા ફતે ુરાના નાયબ ઇજનેર ને 
જણાવવામા આવેલ છે. તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા 
સ વર જણાવેલ છે.

ુ ંભા ના ુવાડા, તા : ફતે ુરા ના 
િવનોદભાઈ રામાભાઈ પટલ ઓ ના 

જણાવાયા અ ુસાર તેઓ ી એ 
ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ મેળવવા માટ 
તા : ૩૧-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ અર  

નોધાવેલ હતી  બાદ સદર અરજદાર 
દાજપ  ના ુલ  નાણા ં

.૩૫૨૦(સિવસ કને ચા , એ ીમે ટ 
ચા , અને ડપો ઝટ) 

તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૧ના રોજ રસીદ નંબર- 
૮૪૭૫૭ થી ભરપાઈ કરલ છે. ના 
અ ુસંધાને આજ રોજ તેઓ ી એ 

લોક દરબાર મા તેઓની પાસેના પેપર 
જમા કરાવેલ છે ુ ંલાઇન  કામ 

થયાની થળ તપાસ કર  વીજ જોડાણ 
ચા  ુકરાવી તેઓ ને વીજ જોડાણ 
માટ જ ર  ટ ટ રપોટ મેળવી વીજ 
જોડાણ મળે તેવી કાયવાહ  તાર ખ 

૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ુધીમા ંકરવા 
ફતે ુરાના નાયબ ઇજનેર ને 

જણાવવામા આવેલ છે. તથા જ ર  
કાયવાહ  કરવા સ વર જણાવેલ છે.

પડતર ૨૨.૧૨.૨૦
૧૮

નવા 
કનેકશન Dec-18
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