
પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 

લોક દરબાર તારીખ : ૧૨/૦૮/૨૦૧૫  

સ્થળ    : સોમપરુા જ્ઞાતતની વાડી, મામલતદાર ઓફીસ રોડ, વઢવાણ 

સમય    : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે 

જિલ્લાનુું નામ  : સરેુન્દ્રનર્ર 

 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ ના રોિ સરેુન્દ્રનર્ર મકૂામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની તવર્તો : 
 

પ્રર્તત અહવેાલ 
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૩૧  
તનતત તવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦ 
તનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૩૧ 
પ્રર્તત હઠેળ રહલે પ્રશ્નોની સુંખ્યા ૦૦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રશ્ન 
નું. 

રજુઆત કતાગન ુું 
નામ અને સરનામુું 

પ્રશ્ન / રજુઆતની તવર્ત િવાબ / તનણગયની તવર્ત તનરાકરણ 
કરનારા 

અતિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નુંબર 

પેટા 
તવભાર્ીય 

કચેરી 

તવભાર્ીય 
કચેરી 

વર્ુગળ 
કચેરી 

તનકાલની 
સ્સ્થતી 

( તનકાલ / 
પ્રર્તત 
હઠેળ / 
નીતી 

તવષયક ) 

િો પ્રર્તત 
હઠેળ હોય 

તો તનકાલની 
સમયમયાગદા 

રી
મા
ર્કસગ 

૧ શુંકરલાલ એન 

િુંધકુકયા, ઘરશાળા 
રોડ, વઢવાણ 

વીિ બબલ ન ભરવા બાબત શુું પ્રકકયા છે 
તથા અઠવાડીક વીિ કાપ નો સમય 
નક્કી કરવા બાબતે  

વીિ બબલ ન ભરતા પછીની પ્રકકયા ની તથા 
અઠવાડીક વીિ  અંરે્ નો િવાબ આપેલ છે વીિ 
કાપ નો કદવસ ગરુુવાર છે તેમ છતાું લાઈન 
મેન્દ્ટનન્દ્સ નુું િરૂરી કામ િરૂકરયાત મિુબ 
કરવામાું આવે છે 

આર આર મોડ , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૮ 

વઢવાણ 
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૨ િારાડુુંર્રી ગ્રામ 
પુંચાયત , તાલકુો 
સાયલા, જીલ્લો 
સરેુન્દ્રનર્ર 

સાપર કફડરમાું તસિંર્લ ફેઇઝ વીિ 
પરુવઠો ચાલ ુકરવા બાબત  

હાલમાું સાપર એ .જી કફડરમાું કોઈ અરિદાર 
દ્વારા કનેર્કશન ની માર્ણી કરવામાું આવેલ 
નથી.િરૂરી અરજી કયાગ બાદ તસિંર્લ ફેઇઝ 
સપ્લાય અંરે્ સદર ફીડરમાું એલ એસ.ટી સી 
મકુીને તસિંર્લ ફેઇઝ વીિ પરુવઠો ચાલ ુ કરી 
શકાય.  
 

 

એમ.આર કાથડ   

, નાયબ ઇિનેર 
, ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૧ 

મળુી પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૩ શ્રી ઝાલા 
િયદેવતસિંહ ર્નુુંભા 
, મ:ુ બાકરથળ, 

તા- વઢવાણ, 

જીલ્લો-સરેુન્દ્રનર્ર 

સીમ િમીન માું વરસાદ પવનને લઈને 
લાઈન નો તાર સાથેનો િમીન દોસ્ત 
થયેલ થાુંભલો યોગ્ય કરવા બાબત 

સદર અરિદાર ના ખેતરમાું નડતર રૂપ થાુંભલો 
ખસેડીને ફકરયાદ નુું તનરાકરણ કરવામાું આવેલ 

છે.  

જે.એચ.તલાટી  , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૬ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૪ ઝાલાવાડ ચેમ્બર 
ઓફ કોમસ એન્દ્ડ 
ઇન્દ્દુસ્ત્રીસે 
સરેુન્દ્રનર્ર 

સરેુન્દ્રનર્ર શહરેમાું વીિ પરુવઠો ની 
અતનયતમતતા અંરે્ 

સરેુન્દ્રનર્ર શહરેી તવસ્તારના ફીડરો મેન્દ્ટનન્દ્સ 
કામ અથે બુંિ કરવામાું આવેલ તેમિ િરૂરી  
મેન્દ્ટનન્દ્સ કામ પણૂગ કરીને વીિ પરુવઠા અંરે્ની 
અતનયતમતતા અંરે્નો ઉકેલ લાવેલ.  

પી.એ.પટેલ  , 

નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨૦૯૮૪૫        

જે.એચ.તલાટી  , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૬ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

શહરે પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી-૧/૨ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      



૫ શ્રી અરતવિંદભાઈ 
કુબેરભાઈ 
મકવાણા, ૮૬-
૨૦૦, િયકહન્દ્દ 
સોસાયટી, ગિુરાત 
હાઉંતસિંર્ 
સરેુન્દ્રનર્ર 

ડેડલાઈન નાું વાયરો તથા થાુંભલા દુર 
કરવા બાબતે 

સદર અરિદાર દ્વારા લાઈન નજીક કરેલ રે્ર 
કાયદેસર મકાનનુું બાુંિકામ કરેલ હોય તેઓને 
નાયબ ઇિનેર શહરે પેટા તવભાર્ીય કચેરી-૨ 
તરફથી નોટીસ આપવામાું આવેલ છે ટૂુંક 
સમયમાું અંદાિપત્રક પાઠવવા માું આવશે જે 
ભરપાઈ થયે લાઈન ખસેડવા અંરે્ની કામર્ીરી 
કરવામાું આવશે 

       

જે.એચ.તલાટી  , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૬ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

શહરે પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૬ શ્રી લઘભુાઈ 
મોતીભાઈ પાવરા, 
મ ુરાઈ, તા 
વઢવાણ, 
સરેુન્દ્રનર્ર. 

વીિિોડાણ નકહ મળવા બાબત સદર ગ્રાહકને નવુું વીિ િોડાણ આપવાની 
અરજી લઈને વઢવાણ કચેરીએ સદર અરિદાર 
ને અંદાિપત્રક આપવામાું આવેલ છે તેમિ 
અરિદાર દ્વારા સદર રકમ ભરપાઈ કરી આપેલ 
છે આમ સદર ફકરયાદનુું તનરાકરણ કરેલ છે 

આર આર મોડ , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૮ 

વઢવાણ 

પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૭ સભાની ખોડાભાઈ 
જીવાભાઈ 

મ.ુવખતપર તા- 
સાયલા 

સવે નુંબર ૩૮ માું ર્ીર ર્ૌ સાળા માું 
જ્યોતત ગ્રામ કફડર માુંથી વીિ પરુવઠો 
આપવા બાબત. 

સદર િમીન બબન ખેતી થયેલ ન ્હોવાથી વીિ 
કનેર્કશન આપી શક્ય તેમ નથીીઃ 
 

 

 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૭ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૮ કેહરભાઇ 

હરજીભાઈસરપુંચ
મ.ુડોળીયા તા-
સાયલા 

નવા પ્લોટમાું વીિ પોલ બદલવા તથા 
હલે્પરની તનમણુુંક કરવા બાબત. 

નવો પોલ તા: ૦૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોિ ઉભો કરી 
આપવામાું આવેલ છે તથા આપના ર્ામ ખાતે 
લાઈન સ્ટાફ શ્રી સી એ પરલીયા તથા  
રોકહતભાઈ ને હાિર રહવેા માટે લેબખત તથા 
મૌંખીકમાું જાણ કરેલ છે. 

જે જી 
મકવાણાનાયબ 
ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૮ 

સાયલા 
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડીતવભા
ર્ીય કચેરી 

તનકાલ      

૯ જાદવ ર્લુસીભાઈ 
તત્રકમભાઈ 

મ ુ. ઘાુંઘકરટીયા 
તા-લીંબડી 

ઘાુંઘરેટીયા અને ભલર્ામડા વચ્ચે 
આવેલ મેલડી માતાજીના મુંકદરે વીિ 
કનેર્કશન આપવા બાબત. 

સદર આશ્રમ ના વીિ કનેકશન માટે અરજી 
અતે્રની લીંબડી પેટા તવભાર્ીય કચેરીએ રજીસ્ટર 
થયેલ નથી . આથી અરજી કયાગ બાદ યોગ્ય 
કાયગવાહી કરવામાું અવશે 

એસ કે ખાુંટ 

નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૨૯૧૧ 

લીંબડી 
ગ્રામ્ય 

પે/તવ કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૦ લાલજીભાઈ 

િનજીભાઈ 
કામેજ્લીયા 
મ.ુદોલતપર તા-
લીંબડી 

ખેતીવાડી નવીન વીિિોડાણ બાબત આપના તવસ્તારમાું કોઈ ખેતીવાડી  ફીડર ન  હોય 
તથા નવા ૬૬ કેવી  રોજાસર સબસ્ટેશન નુું કામ 
પ્રર્તી માું છે જે પણૂગ થયે આપના કનેકશન ની 
કાયગવાહી હાથ િરવામાું આવશે 

 

 

 

એસ કે ખાુંટ 

નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૨૯૧૨ 

લીંબડી 
ગ્રામ્ય 

પે/તવ કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      



૧૧ માિાભાઈ 

પનુાભાઈ મ.ુર્ઢ 
શીરવાણીયા તા- 
સાયલા 

ર્ઢ શીરવાણીયા ર્ામ ના બને પોલ 
ભાર્ી ર્યેલ છે તે બદલવા બાબત. 

ર્ઢ શીરવાણીયા ર્ામ ના બને પોલ બદલીને 
ઉભા કરી આપવામાું આવેલ છે  

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૮ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૨ બાબભુાઈ એમ 
ખવડ મ.ુખીટલા 
તા-સાયલા 

ખીટલા ર્ામમાું તળાવ પાસેનો પોલ 
બદલી આપવા બાબત  

ખીટલા ર્ામમાું તળાવ પાસેનો પોલ બદલી 
આપેલ છે. 
 

 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૯ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૩ બાબભુાઈ એમ 
ખવડ મ.ુખીટલા 
તા-સાયલા 

ખીટલા ર્ામના ખેડૂત દાનાભાઈ 
ઉનડભાઈ તથા ર્ોરિનભાઈ સવસીભાઈ 
ના પીડીસી આરસી ના ખેતીવાડી વીિ 
િોડાણ અંરે્. 

બુંને અરિદારોએ પીડીસી આરસી માટે 
તા૪.૬.૨૦૧૪ ના રોિ અરજી કરેલ. જે અન્દ્વયે 
ખીટલા ર્ામના ખેડૂત દાનાભાઈ ઉનડભાઈ  

દરખાસ્ત સાયલા પેટા તવભાર્ીય કચેરી એ તા 
૨૩.૬.૧૫ ના રોિ પત્ર નુંબર ૩૫૬૮ થી  ખટુતા 
દસ્તાવેિ માટે પરત મોકલાવેલ. તથા 
ર્ોરિનભાઈ સવસીભાઈ દરખાસ્ત સાયલા પેટા 
તવભાર્ીય કચેરી એ તા ૨૦.૯.૨૦૧૪ ના રોિ 
પત્ર ૪૯૯૭ થી  ખટુતા દસ્તાવેિ માટે પરત 

મોકલાવેલ.આમ  ખટુતા દસ્તાવેિ આવ્યે યોગ્ય 

કાયાગવાહી કરવામાું આવશે. 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૭ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૪ દેવજીભાઈ 

ઉકાભાઈ ચૌહાણ 
મ.ુ નટવર ર્ઢ 
તા-લીંબડી 

આપ શ્રી ની પોલ ફેરવવાની અરજી 
બાબતે. 

દેવજીભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ ની રજૂઆત મિુબ 
પોલ ફેરવી આપવામાું આવેલ છે. 

એસ કે ખાુંટ 

નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૨૯૧૨ 

લીંબડી 
ગ્રામ્ય 

પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૫ મેરુભાઈ વસ્તભાઈ 
રબારી મ.ુરાતકડી 
તા- સાયલા 

રાતકડી ર્મે ટીસી બળી ર્યેલ છે તે 
બદલવા બાબત . 

સદર ર્ામનુું ટીસી બળેલ ન હર્ ુું પરુંર્ ુએચ.ટી 
લાઈનનાું ચાર પોલ પડી ર્યેલ જે ઉભા કરી 
ર્ામનો પાવર ચાલ ુકરી આપેલ છે તથા એલટી 
લાઇનના વાયર બદલાવી આપેલ છે. 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨૧૩૯૧૭ 

સાયલા 
પે/તવકચેરી 

લીંબડીતવભા
ર્ીય કચેરી 

તનકાલ      

૧૬ બાબભુાઈ એમ 
ખવડ મ.ુખીટલા 
તા-સાયલા 

ખીટલા ર્ામમાું  અનીલભાઈ વાલ્મીકકનો 
પોલ બદલી આપવા બાબત  

ખીટલા ર્ામમાું  અનીલભાઈ વાલ્મીકકનો પોલ 
બદલી આપેલ છે. 
 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨૧૩૯૧૯ 

સાયલા  
પે/તવ કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      



૧૭ પ્રમખુ શ્રી 
અર્ીયાસીયા 
બાપા સતી આશ્રમ 
સેવા ટ્રસ્ટ,મ-ુ
સદુામડા તા-
સાયલા 

નવીન વીિ િોડાણ બાબત. અરિદારે તા૧૫.૬.૨૦૧૫ ની રોિ વીિ વીિ 
િોડાણ માટે અરજી કરેલ જે અન્દ્વયે તા 
૨૭.૬.૨૦૧૫ ના રોિ અંદાિપત્રક આપવામાું 
આવેલ. પરુંર્ ુ૨૭.૬.૨૦૧૫ ના રોિ અંદાિપત્રક 
ના નાણા ભરપાઈ કરેલ ન હોવાથી તેમની 
અરજી દફતરે કરેલ છે.  

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૮ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૮ તવપલુભાઈ અચે 
દવે મ-ુસાયલા  

ર્ામમાું મેઈન બજાર થી તવહત ચોક 
તવસ્તારમાું ડીમ વોલ્ટેિ ના પ્રશ્ન બાબત. 

દરબારર્ઢ તવસ્તારમાું લોડ બેલેન્દ્સીર્ કરી 
આપવામાું આવેલ છે તથા અન્દ્ય બાકી તવસ્તાર 
ડીમ વોલ્ટેિ ના પ્રશ્નનુું પાુંચ કદવસમાું તનરાકરણ 
કરી આપવામાું આવશે. 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૧૯ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૧૯ સોલુંકી હુંસાબેન 
જેઠાલાલ 
મ.ુસાયલા તા- 

વીિ પરુવઠો મેળવવા બાબત. અરિદારે તારીખ ૮.૬.૨૦૧૫ ના રોિ નવીન 
કનેર્કશન માટેની માર્ણી કરેલ જે અન્દ્વયે તેમનુું 
કનેર્કશન તારીખ ૧૦.૭.૨૦૧૫ ના રોિ ચાલ ુકરી 
આપવામાું આવેલ છે. 

જે જી મકવાણા 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૧૩૯૨૦ 

સાયલા  
પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

૨૦ શ્રી સરપુંચ ર્ામ 
કચોલીયા 
તા.દસાડા 

કમાલપરુ ખેતીવાડી કફડરના વાયરો 
ઢીલા તથા થાુંભલા નમી ર્યેલ હોય તે 
અંરે્ યોગ્ય કરવા બાબત 

કચોલીયા ર્ામના ખેતીવાડી ગ્રાહકો ને ૧૧ કે.વી. 
કમાલપરુ ખેતીવાડી લાઇનમાુંથી તવિ પરુવઠો 
પરુો પાડવામાું આવે છે.પરુંર્ ુહાલમાું ચોમાસાની 
રૂર્ ુ હોય અને સદર ચોમાસામાું વાવાઝોડાના 
કારણે થાુંભલા નમી ર્યેલ હોય વાયરો ઢીલા 
પડી ર્યેલ તેથી સદર કફડરનુું પેટ્રોલીંર્ કરી 
નમી ર્યેલા થાુંભલા સીિા કરી તથા ઢીલા 
થયેલા વાયરો ખેંચી સદર કફડરમાું તવિ પરુવઠો 
ચાલ ુકરી પ્રશ્નનુું તનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.કે.તાબીયાડ  

મો: ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૬૧ 

પાટડી ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૧ આચાયગશ્રી 
પ્રરાથતમક શાળા મ.ુ 
બજાણા તા.દસાડા  

સ્કલૂ ના દરવાજા પાસે િિરીત હાલતમાું 
પોલ બદલવા બાબત 

બજાણા ર્ામે પ્રરાથતમક શાળાના દરવાજા પાસે 
આવેલ િિરીત પોલ બદલી અરિદારની 
અરજીનુું તનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.કે.તાબીયાડ  

મો: ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૬૧ 

પાટડી ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      



૨૨ શ્રી ભાગ્યલક્ષ્મીબેન 
કે. પજુારા રહ.ે 
પોસ્ટ ઓકફસ પાસે 
ખોડીયાર િનરલ 
સ્ટોર, ધ્ાુંર્ધ્ાું 

અમારા ૨૪૯૦૨૦૨૫૫૪૦ ગ્રાહક નુંબર 
વાળા વીિ િોડાણ માું ઘણા સમય થી 
ડીમ લાઇટ આવતી હોવા બાબત  

સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાણમાું નવુું 
ટ્રાન્દ્સફોમગર ઉભુું કરી ફકરયાદ નુું તનરાકરણ 
લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સુંતોષ થયેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.વી.ઝાલા 
મો. ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૫ 

ધ્ાુંર્ધ્ાું 
શહરે 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૩ શ્રી વાસદેુવભાઇ 
પી. દવે ર્ીન 
ચોક, ધ્ાુંર્ધ્ાું 

અમારા ૨૪૯૦૨૦૭૫૯૧ ગ્રાહક નુંબર 
વાળા વીિ િોડાણ માું ઘણા સમય થી 
ડીમ લાઇટ આવતી હોવા બાબત  

સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાણમાું નવુું 
ટ્રાન્દ્સફોમગર ઉભુું કરી ફકરયાદ નુું તનરાકરણ 
લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સુંતોષ થયેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.વી.ઝાલા 
મો. ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૫ 

ધ્ાુંર્ધ્ાું 
શહરે 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૪ શ્રી દયારામભાઇ 
જાદવભાઇ મ.ુ 
ગિુરવદી 
તા.ધ્ાુંર્ધ્ાું 

ઘર ની નજીક આવેલ નાની લાઈન નો 
વીિ થાુંભલો નીચે થી ખવાઈ ર્યેલ 
હોય અકસ્માત થવાનો ભય છે જેથી 
બદલી આપવા બાબત  

અરિદાર ના ઘર નજીક આવેલ હળવા દબાણના 
વીિ થાુંભલાને બદલાવી આપવામાું આવેલ છે 
અને ફકરયાદ નુું તનરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી 
ગ્રાહકો ને સુંતોષ થયેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.પી..ચૌિરી 
મો. ૯૯૨૫૨ 

૦૯૮૬૦ 

રાિસીતાપુ
ર 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૫ શ્રી પતુનતભાઇ 
તીભોવનભાઇ 
પટેલ મ.ુરામર્ઢ 
તા.ધ્ાુંર્ધ્ાું 

રામર્ઢ ર્ામમાું પાણી પરુવઠાના 
કનેકશનની ડી.પી. નમી ર્યેલ હોવા 
બાબત 

સદર િગ્યાનુું સવે કરી પોલ સીિા કરી પોલને 
તાણીયા મારી ડી.પી. જે નમી ર્યેલ તેને 

વ્યવસ્થીત કરવામા’ આવેલ છે અને ફકરયાદ નુું 
તનરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સુંતોષ 
થયેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એમ.પી..ચૌિરી 
મો. ૯૯૨૫૨ 

૦૯૮૬૦ 

રાિસીતાપુ
ર 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૬ શ્રી નારયણભાઇ 
લલભુાઇ પટેલ 
મ.ુિસમતપરુ 
તા.ધ્ાુંર્ધ્ાું 

એલ.ટી. લાઇનના વાયર ટુટી ર્યેલ 
તેમિ થાુંભલા નમી ર્યેલ હોય વાયર 
સાવ નીચે આવી ર્યેલ હોય રીપેર 
કરવા બાબત 

અરિદારની અરજી મિુબ જે એલ. ટી. ના વાયર 
ર્ટુી ર્યેલ હતા જે તા. ૫/૮/૨૦૧૫ ના રોિ 
સાુંિી વાયર ટાઇટ કરી પાવર સપ્લાય ચાલ ુ
કરવામાું આવેલ છે. અને ફકરયાદ નુું તનરાકરણ 
લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સુંતોષ થયેલ છે. 

 નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એ.એસ.પાુંડવ 
મો. ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૪ 

ધ્ાુંર્ધ્ાું 
રૂરલ 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      

૨૭ શ્રી મનહરતસિંહ 
પી.ઝાલા મ.ુકુડા 
તા.ધ્ાુંર્ધ્ાું 

એલ.ટી. લાઇનના વાયર ટુટી ર્યેલ હોય 
રીપેર કરવા બાબત 

અરિદારની અરજી મિુબ જે એલ. ટી. ના વાયર 
ર્ટુી ર્યેલ હતા જે તા. ૫/૮/૨૦૧૫ ના રોિ 
સાુંિી વાયર ટાઇટ કરી પાવર સપ્લાય ચાલ ુ
કરવામાું આવેલ છે. અને ફકરયાદ નુું તનરાકરણ 
લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સુંતોષ થયેલ છે. 
 

નાયબ ઈિનેર, 

શ્રી 
એ.એસ.પાુંડવ 
મો. ૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૪ 

િાુંર્િા 
રૂરલ 

ધ્ાુંર્ધ્ાું તનકાલ      



૨૮ શ્રી અરતવિંદભાઈ 
કુબેરભાઈ 
મકવાણા, ૮૬-
૨૦૦, િયકહન્દ્દ 
સોસાયટી, ગિુરાત 
હાઉંતસિંર્ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

લોક દરબારમાું તનણગય લીિેલ તે બાબતે અરિદારને ત્રણ કદવસ માું અંદાિપત્રક 
આપવામાું આવશે જે ભરપાઈ થયે અરિદારની 
ફકરયાદનુું તનવારણ કરવામાું આવશે 

       

જે.એચ.તલાટી  , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૬ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

શહરે પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી-૨ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૨૯ ઝાલાવાડ ચેમ્બર 
ઓફ કોમસ એન્દ્ડ 
ઇન્દ્દુસ્ત્રીસે 
સરેુન્દ્રનર્ર 

સરેુન્દ્રનર્ર શહરેમાું વીિ પરુવઠાના 
એનજી ના બબલ બાબતે. 

સરેુન્દ્રનર્ર શહરેમાું વીિ પરુવઠાના એનજી ના 
બબલ માટે ખાનર્ી એિન્દ્સી ને કામર્ીરી 
સોપવામાું આવેલ હતી હાલ સદર કામની 
સમયમયાગદા પરૂી થઇ ર્ઈ હોય ફરીથી મુંજૂરી 
અથે વડી કચેરી એ મોકલેલ છે હાલ ડીપાટગ મેટલ 
માણસો દ્વારા સદર તમટર રીડીંર્ ની કામર્ીરી 
ચાલ ુછે.  

પી.એ.પટેલ  , 

નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૫        

જે.એચ.તલાટી  , 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૪૬ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

શહરે પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી-૧/૨ 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૩૦ શ્રી સમજુબેન 
જેતસિંર્ભાઈ , મ-ુ 
સારસણ તાલકુો 
ચોટીલા 

ખેતીવાડી કનેર્કશન નકહ મળવા બાબતે સદર અરિદાર જેતસિંર્ભાઈ હીરાભાઈ અવસાન 
પામતા તેમના પત્ની  એ સદર કનેર્કશન  

સમજુબેન  જેતસિંર્ભાઈ ના નામ ફેરબદલીની 
અરજી કરેલ પરુંર્ ુ વારસદારોનુું િરૂરી સમુંતી 
પત્રક મબળયા બાદ તેવોને વીિ કનેર્કશન 
આપવાની કાયગવાહી કરવામાું આવશે 

એચ.એન.ઝાલા, 
નાયબ ઇિનેર , 
૯૯૨૫૨ 
૦૯૮૫૩       

થાન પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

સરેુન્દ્રનર્ર 

તવભાર્ીય 
કચેરી  

તનકાલ      

૩૧ બાબભુાઈ 

મીઠાપરા- પવૂગ 
પ્રમખુ-ચડુા તાલકુા 
ભાિપ  

જ્ર. ઈ. પાલવે દ્વારા ફોન ન ્ઉપાડવા 
બાબત 

કાયગપાલક ઈિનેર દ્વારા ખાતાકીય પર્લા લેવાશે 
અને હાલ માું તેમનો ખલુાસો પછૂવામાું આવેલ 
છે 

એચ.વી. સતાની, 
નાયબ ઈિનેર, 

૯૯૨૫૨૧૧૬૯૮ 

ચડુા પેટા 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

લીંબડી 
તવભાર્ીય 
કચેરી 

તનકાલ      

 
  


