
પ્રશ્ન 
ન.ં

રજુઆતકતતાન ુનતમ અને 
સરનતમુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત જિતબ/વનર્ાયની વિગત
વનરતકરર્ કરનતરત 
અવિકતરીશ્રીનત નતમ 
અને મોબતઇલ નબંર

પેટત 
વિભતગીય 

કચેરી

વિભતગીય 
કચેરી

િર્ ુાળ કચેરી
વનકતલની 
સ્થિતી(વનકત
લ/પ્રગતી 

જો પડતર 
હોય તો 
વનકતલની 

રીમતર્કસા

૫૦
શ્રી િલ્લભભતઈ ડતયતભતઈ 

કતકડડયત 
મ.ુનતનીઠતડચ,તત.પતલીતતર્ત

ખેડતૂ શ્રી િલ્લભભતઈ ડતયતભતઈ 
કતકડડયત દ્વતરત તેમની િતડી એ ખોટંુ 
ચેડકિંગ કરી બબલ આપિતમત ંઆિેલ 

તે બતબતે ફડરયતદ કરેલ

તત.૧૯/૦૧/૨૦૧૬ નત રોજ ઠતડચ ગતમ નત ખતતેદતર શ્રી િલ્લભભતઈ ડતયતભતઇ કતકડડયત ની િતડી એ મત ંશ્રી 
એચ.એમ.કંટતરીયત,જુની.ઈજનેર,પતલીતતર્તરૂરલ સ.ડી તિત ઈલે.આસી શ્રી એચ.એમ.બોમર દ્વતરત ગ્રતહક 

નબંર:૩૭૩૨૩/૦૦૯૪૮/૦િતળત િીજ કનેર્કશન મત ંજે સદંભે અરજદતર શ્રી દ્વતરત ખોટંુ ચેડકિંગ કરેલ છે તેિી ફડરયતદ કરિતમત ંઆિેલ તે 
અનસુિંતને સદર પ્રશ્ન નત વનરતકરર્ બતબતે િીજકચેરી નત અવિકતરી શ્રી એચ.ટી.િતગંલ,નત.ઈ,પતલીતતર્ત રૂરલ સ.ડી દ્વતરત ઠતડચ ગતમ 

નત તલતટી કમ મતં્રી શ્રી,અરજદતર શ્રી િલ્લભભતઈ ડતયતભતઈ કતકડડયતતિત ગતમ નત અન્ય આગેિતનો ને ભેગત રતખી િીજ ચેડકિંગ 
કરેલ થિળ પર રૂબરૂ મલુતકતત લઇ થિળ રોજકતમ તિત થિળ પર નો નકશો તૈયતર કરી તમતમ હતજર પ્રવતવનવિ દ્વતરત સહી કરિતમત ં
આિેલ. સદર રોજકતમ તિત નકશત નત આિતરે પરુિર્ી બીલ સતચુ ંછે તેમ મતન્ય રતખી તત.૧૬/૦૩/૨૦૧૬ નત રોજ તેઓને ફતઈનલ 
પરુિર્ી બીલ આપિતમત ંઆિેલ. આ ફતઈનલ બીલની સતમે ગ્રતહક શ્રી દ્વતરત રજૂઆત કરિતમત ંઆિતત તેની સનુતિર્ી કતયાપતલક શ્રી 
 વિભતગીય કચેરી પતલીતતર્ત હુકમ આપિતમત ંઆિેલ કે આપને આપિમત ંઆિેલ પરુિર્ી બબલ વનયમતનં ુસંર છે, પરંર્ ુજો ગ્રતહક ને 

ફડરયતદનુ ંસતંોષકતરક વનિતરર્ ન જર્તયેલ હોય,તો તેઓ ઈલેર્કરીકલ ઇન્થપેર્કટરશ્રી ની કચેરીમત ં બીલ ની રકમનત  ૫૦% ભરી 
રજૂઆત કરી શકે છે .

એચ.ટી.િતગંલ  નત.ઈ 
મો-૯૮૭૯૨૦૧૯૮૦

પતલીતતર્ત 
રૂરલ સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર
પ્રગવત 
હઠેળ

૧ સપ્તતહ

તત .૮.૪.૧૬નત  રોજ યોજાયેલ 
લોક સિંતદ સેર્ ુદરવમયતન 
મતન.મતં્રી શ્રી દ્વતરત સચુનત 

આપિતમત ંઆિેલ છે કે સદર 
થિળનુ ંરોજકતમ ૧૬/૦૪/૨૦૧૬ 
સિુીમત ંઅરજદતર,મતમલતદતરશ્રી 

,પોલીસ ઇન્થપેકટરશ્રી,સબ 
ડીિીઝન ઓડફસર તિત સબવંિત 
ચેડકિંગ અવિકતરીશ્રીની હતજરીમત ં

કરવુ.ં

૫૧

શ્રી પિતસીયત અરવિિંદભતઈ 
જીિરતજભતઈ 

મ.ુનતની 
રતજથિળી,તત.પતલીતતર્ત

શ્રી પિતસીયત અરવિિંદભતઈ 
જીિરતજભતઈ ગ્રતહક નબંર 
૩૭૩૧૮/૦૦૪૦૨/૬  તેમનત 

ખેતીિતડી િીજકનેકશન નત એલ.ટી 
લતઈન નત તતર અસખં્ય િખત ર્ટૂી 

જાય છે તિત તે ખબુ જ ખરતબ 
હતલત મત ંછે અને િતરિતર ફોલ્ટ 

ઉભો િતય છે તે બતબતે ફડરયતદ કરેલ.

 અતે્રની કચેરી િીજકચેરી દ્વતરત  તત.૦૬/૦૪/૨૦૧૬નત રોજ સદર િીજલતઇન નત િતયર બદલતિી જરૂરી સમતરકતમ ગ્રતહક ની હતજરી 
મત ંસતંોષપિૂાક પરૂ્ા કરિતમત ંઆિેલ છે.

એચ.ટી.િતગંલ  નત.ઈ 
મો-૯૮૭૯૨૦૧૯૮૦

પતલીતતર્ત 
રૂરલ સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ

૫૨
કે.બી.સરિૈયત 

મ.ુભવૂતયત તત.પતલીતતર્ત

કે.બી.સરિૈયત દ્વતરત તેમનુ ં
િીજકનેકશન જે એલ.ટી લતઈન 

મતિંી આિે છે તેનો કેબલ િતરંિતર 
ફોલ્ટી િતય છે તે બતબતે ફડરયતદ 

કરેલ.

સદર પ્રશ્ન નત વનરતકરર્ બતબતે અતે્ર ની િીજ કચેરી દ્વતરત થિળ વનરીક્ષર્ કરતત અરજદતર શ્રી નુ ંકનેર્કશન વસિંગલ ફેઇઝ ઘરિપરતશ 
હરે્ ુનુ ંછે જે કનેર્કશન તેમને એલ.ટી લતઈન નત બે ગતળત (૮૦ મીટર) મત ં ૪ એમ.એમ કેબલ નતખી આપિતમત ંઆિેલ છે. તત 

૬.૪.૧૬નત રોજ થિળ તપતસ કરતત ગ્રતહકશ્રીને વનયમતનસુતર િીજ સપ્લતય મળે છે.

એચ.ટી.િતગંલ  નત.ઈ 
મો-૯૮૭૯૨૦૧૯૮૦

પતલીતતર્ત 
રૂરલ સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ

૫૩
શ્રી ભરતભતઈ નરશીભતઈ 

મ.ુઠતડચ,તત.પતલીતતર્ત ગતમ

 ખેડતૂ શ્રી ભરતભતઈ નરશીભતઈ એ 
તેમનત ખેતીિતડી િીજકનેકશન નત 
રતન્સફોમાર સેન્ટર નત િતભંલત નમી 
ગયેલ છે તે બતબતે ફડરયતદ કરેલ.

 અતે્રની કચેરી િીજકચેરી દ્વતરત  તત.૦૬/૦૪/૨૦૧૬નત રોજ સદર ખેતીિતડી િીજકનેકશન નત રતન્સફોમાર સેન્ટર નત િતભંલતનુ ં જરૂરી 
સમતરકતમ પરૂ્ા કરિતમત ંઆિેલ છે.

એચ.ટી.િતગંલ  નત.ઈ 
મો-૯૮૭૯૨૦૧૯૮૦

પતલીતતર્ત 
રૂરલ સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ

૫૪
ભતનભુતઈ પી.ચૌહતર્ 

મ.ુપતલીતતર્ત

ભતનભુતઈ પી.ચૌહતર્ દ્વતરત િીરપરુ 
ગતમ નત ખેતીિતડી વિથતતર મત ં
જે.જી.િતય મતિંી પતિર સપ્લતય 

આપિતની મતગંર્ી કરેલ.

સદર પ્રશ્ન નત વનરતકરર્ બતબતે તેઓ ને જર્તિેલ છે કે પ્રિતત્મતન વનયમતનસુતર ખેતીિતડી વિથતતર મત ંિતડીની અંદર મકતન હોિતિી 
જે.જી.િતય મતિંી પતિર સપ્લતય સપ્લતઈ શકતય નડહ. ખેતીિતડી વિથતતર મત ં ખેતીિતડી ફીડરમતિંી જ વસિંગલ ફેઇઝ ઘરિપરતશ 

(એ.જી.આર.એલ) તિત ખેતીિતડી હરે્ ુમતટે થ્રી ફેઇઝ (એ.જી)પતિર સપ્લતઈ આપી શકતય.

ટી.જી.ભટ્ટ. નત.ઈ 
મો.૯૮૭૯૨૦૦૮૩૫

પતલીતતર્ત 
ટતઉન સ.ડી

પતલીતતર્ત ભતિનગર વનકતલ નીવત વિષયક

લોક સિંતદ સેર્ ુ તતરીખ : ૦૮/૦૪/૨૦૧૬
થિળ :. નિકતર મતં્ર, બતલમડંદર, પ્રતિાનત હોલ, તળેટી રોડ પતલીતતર્ત 


