
 
અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૧	/૯/૧૪ સોલરં્ી ર્ાવંતભાઈ મગંાભાઈ
૯૪૨૯૮ 
૪૯૧૧૩	

હંગામી સફાઈ ર્ામદારને ર્ાયમી ર્રિા બાબત			
પાલનપ ર-૨/ 
દાતંા		 સ.ંવન.

શ્રી એસ.ડી.ચૌિરી  નાયબ 
ઇજનેર દાતંા પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી -૯૯૨૫૨ ૧૨૧૨૭

દાતંા સબ ડડવિજન ઓડફસ મા ંસફાઈ ર્મકચારી માટે ર્ોઈ ર્ાયમી જગ્યા રે્ હંગામી જગ્યા પણ મજં ર 
થયેલ ન હોિાથી  સ્િીપર તરીરે્ પગાર પત્રર્ ઉપર ર્ોઈ ર્મકચારી ફરજ બજાિતા નથી શ્રી ર્ાવંતભાઈ 
મગંાભાઈ ભગંી ની રજૂઆત બાબત  નીવત વિષયર્  હોઈ હાલમા ંર્ોઈ જોગિાઈ ન હોિાથી તેઓને 

નોર્રી ઉપર વનમણ ર્ આપી શર્ાય તેમ નથી.

વનર્ાલ

૨ ૧	૬/૯/૧૪
ઠાર્રડા ર્ર્લજી નાથાજી 

ગામ- જસિતંપ રા
--- ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	

પાલનપ ર-૨/ 
દાતંા		 બાિંર્ામ

શ્રી એચ. આર.ર્લાસિા   
નાયબ ઇજનેર દાતંા બાિંર્ામ 

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી -
૯૯૨૫૨ ૧૨૨૧૫

સદર અરજદારે સિે નબંર.૧ પેર્ી ૨ ની જગ્યા એ સિે નબંર ૨/૬ મા ં બોર બનાિી દઇ દાતંા 
બાિર્ામ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ને અંિારામા ંરાખી સિે નબંર ૨/૬ મા ંઅંદાજપત્ર ભરપાઈ ર્રેલ 
છે.સદર બાબત દાતંા બાિર્ામ ર્ચેરી ના ધ્યાન ઉપર આિતા દાતંા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી એ થી 

યજૂીિીસીએલ/દાતંા/૩૨૦૬ તા:-૯.૧૨.૨૦૧૩ ના પત્ર નબંર થી અરજદાર ને ખોટા સિે નબંર મા ંબોર 
બનાિેલ હોઈ ભરપાઈ ર્રેલ અંદાજપત્ર ના નાણા ંપરત લેિાની જાણ ર્રી ત્યાર બાદ અરજદારે 

પોતાના માગણી િાળા સિે નબંર ૧ પેર્ી ૨  મા ંનિીન બોર બનાિી દાતંા બાિર્ામ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી એ િીજ જોડાણ મેળિિા ની રજ આત ર્રી પરત   ંસિે નબંર ૧ પેર્ી ૨ મા ંઅરજદાર ના ભાઈ 
ના નામે ખેતીિાડી િીજ ર્નેક્શન ચાલત  ંહોિા થી યજૂીિીસીએલ ના પ્રિતમાન વનયમ મ જબ બીજ  ં
િીજજોડાણ આપી શર્ાય નહીં જેની જાણ અરજદારને દાતંા પેટા-વિભાગીય ર્ચેરી ના પત્રક્રમારં્ 

૨૩૨૦ તા-૨૬-૯-૨૦૧૪ થી ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૩ ૧૯/૯/૧૪	
સરપચં શ્રી દાતંા ગ્રામ 

પચંાયત	
૦૨૭૪૯ 
૨૭૮૦૫૨

દાતંા ખાતે િીજ ર્મકચારીની વનમણરૂ્ ર્રિા બાબત	
પાલનપ ર-૨/ 
દાતંા		 સ.ંવન.

શ્રી એસ.ડી.ચૌિરી  નાયબ 
ઇજનેર દાતંા પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી -૯૯૨૫૨ ૧૨૧૨૭

દાતંા તાલ ર્ા મથર્ મા ંપેટા વિભાગીય ર્ચેરી આિેલી છે તથા તેની ગેંગ મા ં૫ હલે્પર હયાત છે અને 
ગામ મા ં૧ હલે્પર ની જગ્યા છે જરૂર જણાય ત્યારે દાતંા ગામ મા ંગેંગ ના હલે્પરો ની મદદ લેિા મા ં

આિે છે. આથી દાતંા ખાતે િિારે િીજ ર્મક ચારી ની વનમણ ર્ ર્રી શર્ાય તેમ નથી.
વનર્ાલ

૪ ૧૨/૮/૧૪	

બ બંડડયા િનરાજભાઇ 
ભીખાભાઇ  ,ગામ-

ધ્ાગંીિાસના રહીશ  તા-
દાતંા

---
ધ્ાગંીિાસ ગામમા ં૨૦ જેટલા લાભાથીઓ ઘર 

િપરાશના િીજ જોડાણ થી િચંચત છે.જેઓને ક ટીર 
જ્યોત યોજનામા ંિીજ જોડાણ આપિાની નમ્ર અરજ

પાલનપ ર-
૨/અંબાજી

શ્રી એમ.રે્.હીરિાણીયા  નાયબ 
ઇજનેર અંબાજી પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી -
૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪

ધ્ાગીિાસ ગામમા ં૨૦ જેટલા આડદિાસી લાભાથી ઓને ઘરિપરાશ ના િીજજોડાણ મેળિિા માટે 
ક ટીરજ્યોત યોજના મા ંસમાિેશ ર્રીને પાલનપ ર વિભાગીય ર્ચેરી-૨ ના પત્ર ક્રમાર્ પીએલડી-૨/જેઇ-
૧/રે્જે/૩૧૦૧ તા:-૧૭/૫/૨૦૧૪ થી તાવંત્રર્ મજૂંરી આપીને ૨૦ લાભાથી ઓને તા:-૨૯/૮/૨૦૧૪ ના રોજ 
ઘરિપરાશ ના વિજજોડાણ આપિા મા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૨0/૮/૧૪	

પરમાર સિાભાઇ 
મોનાભાઈ ,ગામ-

રાણપ ર(આંબા),સણિા ફળી 
)ના રહીશ તા-દાતંા

---

રાણપ ર(આંબા)- ગામમા ંસણિા ફળીમા ં૧૩  જેટલા 
લાભાથીઓ ઘર િપરાશના િીજ જોડાણ થી િચંચત 
છે.જેઓને ક ટીર જ્યોત યોજનામા ંિીજ જોડાણ 

આપિાની નમ્ર અરજ

પાલનપ ર-
૨/અંબાજી

શ્રી એમ.રે્.હીરિાણીયા  નાયબ 
ઇજનેર અંબાજી પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી -
૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪

રાણપ ર(આંબા) ગામમા ં૧૩ જેટલા આડદિાસી લાભાથી ઓને ઘરિપરાશ ના િીજજોડાણ મેળિિા 
માટે ક ટીરજ્યોત યોજના મા ંસમાિેશ ર્રીને પાલનપ ર વિભાગીય ર્ચેરી-૨ ના પત્ર ક્રમાર્ પીએલડી-
૨/જેઇ-૧/રે્જે/૩૬૭૫  તા:-૧૬/૬/૨૦૧૪ થી તાવંત્રર્ મજૂંરી આપીને ૧૩ લાભાથી ઓને તા:-૧૫/૯/૨૦૧૪ 
ના રોજ ઘરિપરાશ ના વિજજોડાણ આપિા મા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : મહસેાણા

 તા.૨૬.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ તાલ કા દાુંતા મ કામે યોજાનાર લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી
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