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રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 શાંિતલાલ વી ગણા ગામ:માંડવી(બાબાવાડ)
મો.ન.૯૮૨૫૨૩૫૭૨૦

સરકાર-કચેર, કટ કચેરઓ માં
સોગં દ નામ(અફડે વ ીટ) બાહ ધ ર ખત મ
સાગંદનામા માં .૨૦/- ના ટેપ ઉપર ચાલે
છે . જયારે પીવીસીએલ ના કોઈ પણ કામ
માટે .૧૦૦/- નો ટે  પ પે પ ર શા માટે
આહ રાખવામાં આવે છે.જે િવશે જણાવવું.

આપની રજૂ આ ત મુ જ બ આપનો આ  નીિત
િવષયક હોય આપનો આ  નો જવાબ અે ન ી
કચેર ારા દવસ ૬ માં લેખત માં ણ કરવામાં
આવશે.

2 ગઢવી મોહન રણશી, ગામ:
કાઠડા

ખેતીવાડ કનેકશન વહેલી તકે આપવા બાબત હાલ માં સરકારી ારા અલગ અલગ લા તથા
તાલુ ક ાઓ માણે ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો
આપવાનો ટાગેટ મુજબની આ કામગીર હાથ ઉપર
લેવામાં આવેલ છે. હાલમાં માંડવી િવભાગીય કચેર
હેઠળ આવેલ મુા અને માંડવી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૩
અને ૨૦૧૪ ની અરઓ ને વીજ કનેકસન આપવાની
કામગીર ચાલુ હોય તથા આપની અર વષ ૨૦૧૭
ની હોય તે મુજબ અતા મ અનુસાર ખેતીવાડ
નવા વીજ ડાણો આપવાની કાય વ ાહ કરવામાં
આવશે.

3 રાજેિસંહ ડે, ગામ: માંડવી ખેતીવાડ વીજ ડાણોમાં એફ.પી.એ. થયેલ હાલ માં સરકારી ારા અલગ અલગ લા તથા
વીજ ડાણોને યારે કનેશન મળશે.
તાલુ ક ાઓ માણે ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો
આપવાનો ટાગેટ મુજબની આ કામગીર હાથ ઉપર
લેવામાં આવેલ છે. હાલમાં માંડવી િવભાગીય કચેર
હેઠળ આવેલ મુા અને માંડવી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૩
અને ૨૦૧૪ ની અરઓ ને વીજ કનેકસન આપવાની
કામગીર ચાલુ હોય તથા આપની અર વષ ૨૦૧૭
ની હોય તે મુજબ અતા મ અનુસાર ખેતીવાડ
નવા વીજ ડાણો આપવાની કાય વ ાહ કરવામાં
આવશે.

અતન જવાબ

અેની કચેર ારા અરજદારને જણાવવામાં આવે છે
કે હાલના ગુજરાત ઉ િવકાસ િનગમ લીમીટેડ ના
પરપ
નંબર
યુવીએનએલ/ટેક/એ
કનેકસન/૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મુજબ કાયમી ધોરણે
બંધ થયેલ પુનઃ ડાણ,થળફેર બાબતે,બદલાયેલ
પરિથિત અવયે નવીન ખેતી હેતુ વીજડાણ ને
લગતા િવિવધ ો માટે જર દતાવે માટે ૧૦૦
. ના ટેપ પેપર નો (નોટોરાઈઝડ) સંમતી પક
રજુ કરવું એમ જણાવેલ છે. અને જણાવેલ પરપ
માણે જ હાલમાં તમામ કાય વ ાહ કરવામાં આવે
છે.આમ આ તમામ િવગતો અરજદારી ની રજૂઆત
બાબતે અરજદારી ને માંગેલ માહતી મુજબ માંડવી
શહેર પેટા કચેર ારા પ ન.૧૬૧૫થી
તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ણ કરવામાં આવેલ છે.
આ અરનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
જનરલ માહતી

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
નવા કનેકશન
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4 રાજેિસંહ ડે, ગામ: માંડવી અ બ ડ ા સ ા ત ા લ ુ ક ા ન ા ગ ા મ ો મ ા ં ડ વ ી આપની રજૂઆત મુજબ આપને જણાવવમાં આવે છે
ડિવઝનમાંથી નખાણા ડવીઝનમાં ાસફર કે જયારે વીજકારણ ની કામગીર વષ ૧૯૬૫ માં
કરવા બાબત
કરવામાં
આવેલ
હતી
યારે
માંડવી,મુા,નખાણા,અને અબડાસા તાલુકાઓના
ગામડાઓ નું િવભાજન કરવામાં આવેલ હતું.ઉપરાંત
આપને વધુમાં જણાવવામાં આવે છે ક આપની આ
રજૂઆત મુજબ અબડાસા તાલુકાના માંડવી ડવીઝન
માં આવેલ છે જે નખાણા ડવીઝનમાં ફેરવવાની છે
જે તાંિક રતે શયતા નથી
5 રાજેિસંહ ડે, ગામ: માંડવી મ ા ં ડ વ ી ત ા લ ુ ક ા ન ા ગ ા મ ો ક ો ઠ ા ર ા સ બ આપની રજૂઆત મુજબ આપને જણાવવમાં આવે છે
ડિવઝનમાં થ ી માં ડ વી ડવીઝનમાં ાસફર કે જયારે વીજકારણ ની કામગીર વષ ૧૯૬૫ માં
કરવા બાબત
કરવામાં
આવેલ
હતી
યારે
માંડવી,મુા,નખાણા,અને અબડાસા તાલુકાઓના
ગામડાઓ નું િવભાજન કરવામાં આવેલ હતું.ઉપરાંત
આપને વધુમાં જણાવવામાં આવે છે ક આપની આ
રજૂઆત મુજબ કોઠારા સબ ડવીઝન માંથી માંડવી
ડવીઝન માં ફેરવવાની છે જે તાંિક રતે શયતા
નથી
6 દેવ ગંગદાસ પટેલ, ગામ:
બાડા

સોલાર ખેતીવાડ કનેશન આપવા બાબત

આપની સોલાર ખેતીવાડ વીજ કનેકસન ની અર
બાબતે અે ન ી માં ડ વી શહે ર પે ટ ા કચે ર  ખાતે
ચકાસણી કયા બાદ આપને અતા મ અનુંશાર આ
વીજ કને ક સન ની કાય વહ કરવામાં આવશે . અને
આપને પ ારા ણ કરવામાં આવશે.

7 માંડવી કશન સંઘ નામ;પટે લ ગોિવં દ ે મ  અને પટે લ મણીલાલ આપની અર મુ જ બ અે ન ી માં ડ વી શહે ર પે ટ ા
પરષોમ રતનશી ગામ:-માંડવી ધના ખે ત ીવાડ રહે ણ ાં ક માટે ન ુ ં ભાપક િવભાગીય કચેર ખાતે ચકાસણી કરતા ગોિવંદ ેમ
ભરેલ હોવા છતાં વીજ કનેકસન મળેલ નથી. અને મણીલાલ ધન નામનુ ં ભાપક વષ ૨૦૧૧
સટે  બર માં ભરાયે લ હતુ ં પરં ત ુ જે તે વખતે ઈ
ઉ િસટમમાં ઉપરોત જણાવેલ બંને નામ વા
એસઆર કેસલ બાય યુસર થઇ ગયેલ છે.અને આ
અર રદ થયેલ નું તાંિક કારણ આપને દવસ ૨
માં પ થી ણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

અરજદારી ની અર મુ જ બ માં ડ વી શહે ર પે ટ ા
કચેરમાં ચકાસણી કરતા અરજદારી ની ખેતીવાડમાં
નવું વીજ કનેકસન લેવાની નધણી વષ ૨૦૧૬ માં
૨૯ જુલાઈ મહનામાં થયેલ છે.જેનો લોડ ૭.૫ એચપી
છે. અને સોલાર પંપ સેટમાં નધણી ની
તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૬ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે ખેતીવાડ
સોલાર એ પં પ સે ટ માં ભાપક આપવાનો
લયાં ક ના અનુ ં શ ાધાને વડ કચે ર  ની સુ ચ ના
અનુંશાર સોલાર એ પંપ સેટ માં નધણી થયેલ
અરઓ ને ભાપક આપવામાં આવે છે . હાલમાં
વડ કચે ર  ારા સુ ચ ના મયે થ ી અરજદારી ને
અર મુ જ બ િનયત સમય મયા દ ામાં ભાપક
આપવામાં આવશે.
પીવીસીએલ
ના
સયુલર
નં.પીવીસીએલ/ર.સેલ/ટેક/૬૭૨૮ તા. ૧૯.૦૯.૨૦૧૧
મુજબ સદર ાહકનું 3 ફેઝ ખેતીવાડ કનેશન હયાત
ના હોતા તે વખતે અરજદારનુ ં ખે ત ીવાડ રહે ણ ાં ક
કનેશન રદબાલ કરેલ હતું. પરતુ અરજદારે રફંડ
માટે અર કરેલ ન હતી. અરજદારને સયુલર નં.
યુવીએનેલ/ટેક/ઈઆરસી./૧૦૬૯ તા. ૨૭.૦૬.૨૦૧૪
મુ જ બ માં ડ વી શહે ર પે ટ ા કચે ર  ારા પ નં બ ર
૧૭૪૪તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૮ થી નવી અર કરવા માટે
જણાવેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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8 ખીમ હંસરાજ ગામ:-દુગાપુર

9 તુરયા પુનશી ગઢવી ગામ:બદડા

10 નાના ભાડયા સરપંચસી

ખેતીવાડ િવતાર માં આવેલ એલટ લાઈન આપની જણાવે લ અર માણે થળ ઉપર સવ ે અરજદારી ની રજૂઆત બાબતે અેની માંડવી શહેર
જજ  રત હાલત માં હોય જે સમારકામ કર કયા બાદ આ જણાવે લ કામગીર તા.૩૧.૩.૨૦૧૮ પે ટ ા કચે ર  ારા અરજદારી ના જણાવે લ જયા
આપવા બાબત
સુધીમાં તાકાિલક ધોરણે પૂણ કરવામાં આવશે.
ઉપર યાં ખે ત ીવાડમાં આવે લ જજ  રત એલટ
લાઈન છે જે જયાનું સવે ની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ અને જરરયાત મુજબ ની એલટ લાઈન ના
વાયરો બદલવાની અંગેની કામગીર તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮
નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
બદડા ગામ ખાતે સવ ે નં બ ર ૩૧૯ માં વષ
૨૦૧૭ દરયાન એફપીએ થઇ ગયે લ હોવા
છતાં આજ દન સુધી ખેતીવાડ વીજ કનેકસન
મળે લ નથી.જે તાકાિલક ધોરણે આપવા
િવનંતી.

હાલ માં સરકારી ારા અલગ અલગ લા તથા
તાલુ ક ાઓ માણે ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો
આપવાનો ટાગેટ મુજબની આ કામગીર હાથ ઉપર
લેવામાં આવેલ છે. હાલમાં માંડવી િવભાગીય કચેર
હેઠળ આવેલ મુા અને માંડવી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૩
અને ૨૦૧૪ ની અરઓ ને વીજ કનેકસન આપવાની
કામગીર ચાલુ હોય તથા આપની અર વષ ૨૦૧૭
ની હોય તે મુજબ અતા મ અનુસાર ખેતીવાડ
નવા વીજ ડાણો આપવાની કાય વ ાહ કરવામાં
આવશે.

હાલ માં સરકારી ારા અલગ અલગ લા તથા
તાલુ ક ાઓ માણે ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો
આપવાનો ટાગ ે ટ મુ જ બની આ કામગીર અે ન ી
માંડવી ાય પેટા કચેર ારા હાથ ઉપર લેવામાં
આવેલ છે. હાલમાં માંડવી ાય પેટા કચેર હેઠળ
આવેલ માંડવી તાલુકામાં વષ ૨૦૧૫ ની અરઓ ને
વીજ કનેકસન આપવાની કામગીર ચાલુ હોય તથા
આપની ખેતીવાડ ની અર વષ ૨૦૧૭ ની હોય તે
મુ જ બ અતા મ અનુ સ ાર અે ન ી કચે ર  ારા
ખેતીવાડમાં નવા વીજ ડાણો આપવાની કાયવાહ
હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

લોકદરબાર કાયમ દરયાન અરજદારી ારા મોખક
રજૂ આ ત આપવામાં આવે લ હતી પણ અરજદારી
ારા આજ સુ ધ ીમાં લે  ખત માં કોઈ પણ અર
આપવામાં આવેલ નથી જે અનુસંધાને માંડવી ાય
પેટા કચેર ારા અરજદારને તા.૧૩.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ
પ નં બ ર ૨૫૨૮ થી લે  ખતમાં અર આપવા
બાબત ની ણ કરવામાં આવે લ છે . જે અર
અરજદારી ારા રજુ કયે થી વીજ પોલ ખસેડવાની
કામગીર હાથ ધર શકાય.

િનકાલ
મેઇટેનસ

નાના-ભાડયા ગામમાં લો-વોટે જ આવે આપની અર મુ જ બ નાના-ભાડયા ગામમાં અરજદારી નાના ભાડયા ગામના સરપં ચ ની
છે,અને ગામમાં જુના જજરત હાલતમાં આવેલ જણાવેલ અર માણે થળ ઉપર સવે કયા બાદ રજૂઆત માણે નાના ભાડયા ગામ ખાતે ગામ માં
વાયરો બદલવા બાબત.
આ કામગીર તુરંત હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.
લો વોટેજ ની ફરયાદ હતી તે અનુંશાધાને માંડવી
ાય પેટા કચેર ારા સદર થળ ઉપર જુનું ૧૦
કે વ ીએ નુ ં વીજ ાસફમર ની જયાએ નવુ ં ૨૫
કેવીએ નું ાસફમર લગાવી,સદર જયા પર નવો
ાસફમર અથગ કર જણાવે લ રજૂ આ ત નુ ં
િનરાકરણ તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂ ણ  કરે લ છે .
અને નાના ભાડયા ગામમાં જુ ન ા જજ ર  વાયરો
બદલવાની રજૂઆત અંગે તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
નવા એરઅલ બંચ (એબીસી) કેબલ નાખી જણાવેલ
સંપૂણ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

11 કે. . સમે, ગામ: નાના
ખે ત રમાં થ ી વીજ થાં ભ લા વચે થ ી ખસે ડ વા આપની જણાવેલ અર મુજબ ખેતીવાડમાં આવેલ
આસંબીયા મો.ન.૯૮૨૫૭૮૫૧૫૦ અંગે
વીજ પોલ ખસેડવા માટેનું સવે કાય બાદ આપને
પોલ ખસે ડ વા બાબત નુ ં અે ન ી કચે ર એ થી
ભાવપક આપવામાં આવશે જે ભરાઈ ગયા બાદ
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
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12 કે. . સમે, ગામ: નાના
ન ા ન ા આ સ ં બ ી ય ા ગ ા મ ે આ વ ે લ વ ી જ આપની જણાવે લ અર માણે નાના આસં બ ીયા
આસંબીયા મો.ન.૯૮૨૫૭૮૫૧૫૦ ાસફમર થળાંતર કર આપવા બાબતે
ગામ ખાતે આવેલ વીજ ાસફમર થળાંતર માટેનું
સવ ે કયા બાદ આગળ ની કાય વ ાહ હાથ ઉપર
લેવામાં આવશે.

13 સરપંચી.મેઘપર ામ પંચાયત મેઘપર ગામ ખાતે આવેલ ટલાઈટ વીજ તા.૦૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપની જણાવે લ અર
ીમતી વનીતાબેન ગોિવંદભાઈ કને ક સન નુ ં મીટર ખરાબ થઇ ગયે લ છે . જે મુ જ બ ટ લાઈટ વીજ કને ક સન નુ ં મીટર તથા
હાલાઈ મો.ન.૯૪૨૮૬૮૦૬૨૭
તાકાિલક ધોરણે બદલી આપવા િવનંતી.
સિવસ વાયર નવો નાખી કામગીર પૂણ કરેલ છે.
14 હાલાઇ રના કયાણ ગામ:મેઘપર

15 કાતાબેન કેસરા વાઘયાણી
ગામ:-ગોડપર
મો.ન.૯૪૨૬૨૭૪૪૭૫

અરજદારી ની રજૂઆત બાબતે માંડવી ાય પેટા
કચે ર  ારા નાના અશાબીયા ગામ ખાતે આવે લ
વીજ ાસફમર ખસેડવા બાબત નું સવે કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે અને સવે દરયાન જણાવેલ
વીજ ાસફમર અય જયાએ લઇ જવા માટે ન ી
કોઈ પણ ત ની ટે ક નીકલી શયતા નહવત છે .
ઉપરાં ત આ અં ગ ે જર મે  ટે ન સ ની કામગીર
તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
અને વીજ ાસફમર ખસે ડ વા અં ગ ે અને બી
જયાએ કોઈ પણ શયતા નથી તે બાબતે
અરજદારી ને પ, ૨૮૨૪ તા.૧૩.૦૩.૨૦૧૮ થી ણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
મીટર સંબિધત

મે ઘ પર ગામ ખાતે હુ ં ઘર વપરાસ નુ ં વીજ તા.૦૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપની જણાવે લ અર
કનેકસન ધરાવું છું. જેનો સિવસ વાયર બ મુજબ ઘર વપરાસ વીજ કનેકસનનો સિવસ વાયર
ગયેલ છે જે તુરંત નવો નાખી આપવા બાબત નવો નાખી કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

મકડા ગામ ખાતે આવેલ ખેતીવાડ િવતારમાં તા.૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ જણાવેલ અર મુજબ મકડા
ખરાબ અને જૂની થઇ ગયેલ ડપી ના એંગલ ગામ ખાતે ખરાબ થઇ ગયેલ ડપી ની એંગલ તથા
તથા જપર નવા નાખી આપવા અંગે.
નવા જપર કર આપની જણાવેલ અર માણેની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ખેતીવાડ િવતાર માં આવેલ એલટ લાઈન આપની જણાવેલ અર મુજબ ખેતીવાડમાં આવેલ અરજદારી ની રજૂઆત બાબતે દરસડ ગામ ખાતે
જજ  રત હાલત માં હોય જે સમારકામ કર એલટ લાઈન જજરત હાલતમાં હોય જેનું સવે કયા ખેતીવાડમાં આવેલ જુના અને જજરત હાલત આવેલ
આપવા બાબત
બાદ આ કામગીર તુરંત હાથ ઉપર લેવામાં આવશે. એલટ લાઈન નું સમારકામ અંગેનું સવે ની કામગીર
પૂ ણ  કરવામાં આવે લ છે અને જુ ન ા અને જજ  રત
એલટ ના વાયરો બદલવા કામગીર તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ઘર વીજ ડાણ નો વાયર જજરત હાલત માં તા.૦૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપની જણાવે લ અર
હોઈ તાકાિલક ધોરણે નવો નાખી આપવા મુજબ ઘર વપરાસ વીજ કનેકસનનો સિવસ વાયર
બાબત.
નવો નાખી કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 હરજન વીરા બચું ગામ:-દેવપર દે વ પર ગામ ખાતે આવે લ ખે ત ીવાડ વીજ તા.૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ અેની કચેર ારા આપની
મો.ન.૯૭૧૨૩૯૭૪૯૮
કને ક સન ડપી ના ડઓ,એં ગ લ,તથા નવા જણાવેલ અર મુજબ દેવપર ગામની ખેતીવાડમાં
જપર બદલી આપવા બાબત
થળ ઉપર આપના ખે ત ીવાડ વીજ કને ક સન ની
ડપી ના નવા જપર,તથા એંગલ અને નવો અથગ
કર જણાવેલ કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ડે છનુભા વણ ગામ:મકડા

18 સોમચંદ લધા, ગામ: દરસડ
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19 સોમચંદ લધા ભીમાણી ગામ:ગઢશીશા

એલટ લાઈનનું મેટેનસ કરવા બાબત

આપની ખેતીવાડમાં એલટ લાઈન નું મેટેનસ
કરવા બાબત ની અર અનુ ં શ ાધાને અે ન ી
ગઢશીશા કચેર ારા સદર થાળ પરનું સવે કયા
બાદ દવસ ૧૫ માં આપની જણાવેલ અર મુજબની
ગામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

20 પટેલ હરાલાલ પચાણ ગામ:દરસડ

ખેતીવાડ ી ફેઝ વીજ ડાણનું ભાવપક આપની ખેતીવાડ ી ફેજ વીજ ડાણ બાબતે ગઢ
આપવા બાબત
શીશા પેટા કચેર માં રેકડ ચકાસણી બાદ આપને
ખે ત ીવાડ વીજ ડાણ ભાવપક ની માહતી
આપવામાં આવશે . અને આ પને લે  ખતમાં ણ
કરવામાં આવશે.

21 સૈયદ કાદરશાહ ઈમાનશાહ
ગામ:-સાડાઉ

ઘર વપરાસ વીજ કને ક સન નુ ં મીટર ની તા.૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ અેની મુા-૧ કચેર ારા
ડસલે બં ધ થઇ ગયે લ છે , જે બદલવા આપની અર મુ જ બ થળ ઉપર મીટર બદલી
બાબત.
કામગીર પૂણ કરેલ છે.

અરજદારી ની રજૂઆત બાબતે ગઢશીશા ગામ ખાતે
ખેતીવાડમાં આવેલ જુના અને જજરત હાલત આવેલ
એલટ લાઈન નું સમારકામ અંગેનું સવે ની કામગીર
પૂ ણ  કરવામાં આવે લ છે અને જુ ન ા અને જજ  રત
એલટ ના વાયરો બદલવા અં ગ ે ન ી કામગીર
તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
અરજદારી ની રજૂ આ ત બાબતે ગઢશીશા કચે ર 
ખાતે ચકાસણી કરતા અરજદાર ારા ખેતીવાડ નવું
વીજ કને ક શન લે વ ાની નધણી વષ ૨૦૧૨માં
ઓટોબરમાં ૮ તારખે થયે લ છે . વધુ મ ાં
જણાવવાનુંકે અરજદારી ારા સદર વીજ કનેકસન
બાબતે માંગણી વાળા સવે નંબર માં આજદન સુધી
પ કરવા માટે ન ી કાય વ ાહ પૂ ણ  કરે લ નથી. જે
બાબતે અેની ગઢશીશા કચેર ારા તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૭
ના રોજપ નં બ ર ૨૦૦૯ થી પણ ણ કરવામાં
આવે લ છે . આમ અરજદારી ારા પ અને
એફપીએ ની સંપૂણ યા પૂણ કયા બાદ ખેતીવાડ
વીજ ડાણ અંગેનું ભાવપક આપવાની કાયવાહ
હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.

22 દવે ધનંજય ગનંદ ગામ:-મુા ઘર વપરાસ વીજ કને ક સન નુ ં મીટર ની તા.૯.૩.૨૦૧૮ ના રોજ અેની મુા-૧ કચેર ારા
ડસલે બં ધ થઇ ગયે લ છે , જે તાકાિલક આપની અર મુ જ બ થળ ઉપર મીટર બદલી
રપેર કર આપવા બાબત.
કામગીર પૂણ કરેલ છે.
23 ગર તુલસીદાસ પટેલ ગામ:સીરાચા

સીરાચા ગામ ખાતે આવે લ વષ ૨૦૦૯ માં આપની વીજ ડાણ ની ભાવપક ભરાયે લ રકમ
વીજ કને ક સન ના ભાવપક ભરાયે લ રકમ બાબતે આપને રફં ડ ની રકમ માટે ન ી સં પ ૂ ણ 
પરત કરવા બાબત
કામગીર પૂ ણ  કર આપને તા.૮.૩.૨૦૧૮ ના રોજ
રફંડ અંગેનો ચેક અેની માંડવી િવભાગીય કચેર
મારફત મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

24 સરપંચી નાના-કપાયા જૂથ
બોરાણા ગામ ખાતે આવેલ કેટ ાઉડમાં લાઈન શીટગ ની અર તથા શીટગ અરના
ામ પંચાયત બોરાણા વાલબાઈ માંથી વીજ લાઈન આવેલ છે જે બી જયાએ રે સ ન ચાજ ભરપાઈ કયા બ ાદ આ લાઈન
રામ
થળાંતર કર આપવા બાબત.
શીટગ માટે ન ુ ં ભાપક આપવામાં આવશે જે
આપના ારા ભાપક ભરપાઈ કયા બ ાદ સદર
જણાવે લ લાઈન શીટગ ની કામગીર હાથ ઉપર
લેવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

અરજદારી ની રજૂઆત મુજબ બોરાણા ગામ ખાતે
આવેલ કેટ ાઉડ માં આવેલ વીજ પોલ ખસેડવા
બાબતે અરજદારી ારા લાઈન ખસે ડ વા અં ગ ે ન ી
અર અને તે અંતગત રેસન રકમ
તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે
અને સવેની કામગીર અેની મુા-૨ પેટા કચેર
ારા પૂ ણ  કર લાઈન ખસે ડ વા અં ગ ે ન ુ ં ભાપક
અરજદારી ને તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાં
આવે લ છે જે ભાવપક અરજદારારા ભરપાઈ
થયેથી લાઈન ખસેડવા માટેની કામગીર હાથ ઉપર
લેવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
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