
 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.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 7

૧ 22-08-14

અ.ધનસરુા સબડિવિજન માાં આિેલ દોલપરુ ખેતીિાિી ડિિર માથી થ્રી-િેઝ િીજળી આપિાનો કાર્યક્રમ હાલ માાં રાતે્ર 
૧૨.૩૦ થી ૮.૩૦ ચાલે છે.જેને બદલી ને રાતે્ર ૨.૩૦ થી ૧૦.૩૦ િાગ્ર્ા સધુીનો કરી આપિા વિનાંતી છે.

જિાબ-૧.સામાન્ર્ રીતે વિજ ઉત્પાદન ની સામે માાંગ િધ ુહોિાના કારણે સિે કક્ષા ના 
વિવિધ િીજગ્રાહકોની માાંગણી અનસુાર નો વિજપરુિઠો એક સાથે પરૂો પિિો મશુ્કેલ 

બનતો હોર્ છે. આ સાંજોગો માાં ખેતીિાિી માટેની િીજ માાંગણી જોતાાં બધાજ ગ્રાહકો ને 
જરૂડરર્ાત મજુબ નો િીજપરુિઠો પરૂો પાિિા તબક્કાિાર આર્ોજન જરૂરી બને છે.તે 
માટે સરકાર શ્રી તેમજ વિવિધ કાંપની ના પ્રવતવનવધઓ દ્વારા તાાંવત્રક બાબતોનો અભ્ર્ાસ 
કરી અગાઉ થી કરારે્લ આર્ોજન અનસુાર રાજર્ ના વિવિધ જીલ્લાઓ/તાલકુાઓ માટે 
અલગ અલગ જૂથો પિી વિવિધ જુથ માટેનો ખેતીિાિી માટેના વિજપરુિઠાનો સમર્ 
અગાઉ થી વનધાયડરત કરિામાાં આિતો હોર્ છે.આ સમર્ સારણી નક્કી કરિામાાં દર 
અઠિાડિરે્ વિવિધ જૂથો માથી પ્રત્રે્કજૂથ માટે ડદિસ તથા રાવત્ર માટેના સમર્ ની 
િેરબદલી કરી સરખુાં પ્રાધાન્ર્ આપિામાાં આિતુાં જ હોર્ છે.સદર વનધાયડરત કરેલ 

સમર્માાં ઋત ુપ્રમાણે િેરિાર કરિાની રજૂઆત અનસુાર િીજપરુિઠો પરૂો પાિિાની 
બાબત તાાંવત્રક તેમજ માળખાકીર્ સવુિધાઓ જેિી કે િીજલાઈનો તેમજ સબસ્ટેશન ની 

ક્ષમતા વિગેરે ને લક્ષ્ર્માાં લેતા ગ્રાહ્ય રાખવુાં શક્ય નથી તેમજ સદર બાબત નીવત 
વિષર્ક છે.

વનકાલ

૨ 22-08-14

બ. ધનસરુા સબડિવિજન માાં બબલ ના નાણાાં ભરિાનો સમર્ હાલ માાં સિારે ૧૦.૩૦ થી ચાલ ુથાર્ છે. જેને કારણે સિાર 
માાં લીને િધારે થાર્ છે.માટે સમર્ માાં ૧ કલાક િહલેા શરૂ કરિા વિનાંતી છે.

જિાબ-૨ કાંપની ના પ્રિતયમાન વનર્મઅનસુાર નાણાાં સ્િીકારિા માટે પેટા વિભાગીર્ 
કચેરી દ્વારા કેશ બારી સિારે ૧૦.૩૦ કલાક થી ચાલ ુકરિામાાં આિેલ છે િધમુાાં કેશ 
બારી ઉપર િધારો કે ભીિ જણાર્ તો નાણાાં સ્િીકારિાની કામગીરી બીજા કમયચારી ને 

પણ સોપિામાાં આિે છે.

વનકાલ

૩ 25-08-14

વસકા કાંપા 
ગામના 

ગ્રામજનો મ.ુ 
વશકાકાંપા પો. 

વશકા તા. 
ધનસરુા જીલ્લા. 

અરિલ્લી 
સરેુશભાઇ પી. 

પટેલ

9825320915

અમારા ગામ માાં આિેલ િીપી માથી િૉલ્ટેજ ખબૂ જ ઓછા આિે છે. શરૂઆત માાં ૩૮૦ િૉલ્ટેજ આિે છે. જ્ર્ારે તમામ 
મોટરો ચાલ ુથતાાં િૉલ્ટેજ ૨૮૦ થઈ જાર્ છે.અને મોટરો બાંધ થઈ જાર્ છે તેમજ બળી પણ જાર્ છે અને િીપી ના િાર્રો 
પણ અિારનિાર બળી જાર્ છે. આ કારણે ખેડતૂો નો મહા મલુો પાક સકુાઈ જાર્ છે. આ િીપી માાં લાઈનો ખબૂ લાાંબી હોર્ 
િીપી માથી ઓછા િૉલ્ટેજ આિિાને કારણે તમામ ખેડતૂો ને મશુ્કેલી નો  ભોગ બનવુાં પિે છે અને નકુસાન ના ભોગ બનવુાં 
પિે છે. આ અંગે બીજી િીપી નાખિા માટેની રજૂઆતો મૌબખક તેમજ લેબખત માાં િારાંિાર રજૂઆત  કરિા છતાાં તે અંગે 
આજ ડદન સધુીમાાં નિી િીપી નાખિા માટે કોઈ જ કાર્યિાહી કરિાાં આિેલ નથી તો આ અંગે નિી િીપી નાખિાની 

કાર્યિાહી કરિા માટેનુાં હુકમ કરિા નમ્ર અરજ છે.

વિભાગીર્ 
કચેરી-
તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 
કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર-
મો-૯૮૭૯૨ 

૦૧૬૩૬

સદર ૧૦૦ કેિી એ ટ્રાન્સિોમયર માથી ૨૮.૫હોસય પાિર લોિ થોિે દૂર આિેલા ૬૩ કેિી 
એ ના ટ્રાન્સિોમયર માથી લીધેલ છે. જે કામ માટે ૧૬૦મીટર જેટલી હળિા દબાણ ની 

લાઇન ઊભી કરી લોિ બાર્િરકેસન નુાં કાર્ય તારીખ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ પણૂય કરેલ 
છે. જેથી લૉ િૉલ્ટેજ ની વશકા કાંપા ના ગ્રામજનો ની િડરર્ાદ નો વનકાલ કરિામાાં આિેલ 

છે.

વનકાલ 
કરેલ છે

૪ 26-08-14

પટેલ ડહતેશભાઇ 
એન. મ.ુવશકા 

કાંપા,પો.વશકા,તા. 
ધનસરુા 

જી.અરિલ્લી

9825320924
સવિનર્ સાથે જણાાંિિાનુાં કે અમારી વશકા કાંપા થી ધનસરુા રોિ પર આિેલ િીપી માથી િૉલ્ટેજ ખબૂ જ ઓછા આિે છે 
તેમજ આ લાઇન ઉપર પોલ પણ નમી ગરે્લ છે તેમજ િાર્રો પણ ઢીલા થઈ ગરે્લ છે અને ટે્રક્ટર ને પણ આડદ જાર્ 

છે અને િીજઅકસ્માત સજાયર્ તેિી પડરસ્તીથી થરે્લ છે તો આ અંગે ઘટત ુાં કરિા આપ સાહબે ને નમ્ર વિનાંતી છે.

વિભાગીર્ 
કચેરી-
તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 
કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર-

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સદર રજૂઆત ના આધારે ધનસરુા પેટા વિભાગીર્ કચેરી દ્વારા ટ્રાન્સિોમયર સેન્ટર ના 
ન્યટુરલ નુાં અરથીંગ નિે સર થી કરેલ છે તથા નમી ગરે્લા બે પોલ સીધા કરી જરૂરી 
સમાર કામ કરેલ છે. આમ સદર િડરર્ાદ નુાં કાર્ય તા.૦૭-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ પણૂય કરેલ 

છે

વનકાલ 
કરેલ છે

પટેલ 
નરવસિંહભાઈ 

િી.મ.ુપો.દોલપરૂ,
તા.ધનસરુા,જી.અ

રિલ્લી

-

વિભાગીર્ 
કચેરી-

તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 

કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર-

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

 માહીતી પત્રર્-૧
જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

 તા. ૧૨-૦૯-૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા િનસ રા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી



 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.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

૫ 25-08-14

પટેલ સધુાબેન 
અશોકભાઇ મ.ુ 

પો.તાલકુા જીલ્લા.

પ્ર-૧ સિે બ્લોક નાં.૮૮૧ માાં િીજજોિાણ માટે \તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૧ ના રોજ સાંપણૂય દસ્તાિેજ સડહત િીજજોિાણ મેળિિા 
અરજી કરેલ હતી. જે અંતગયત આપશ્રી ની કચેરી દ્વારા અમારી અરજી ધ્ર્ાને લઈ ને આ િીજજોિાણ માંજૂર કરિામાાં આિેલ 
હત ુાં. પરાંત ુત્ર્ારબાદ કચેરી દ્વારા મોજણી હાથ ધરિામાાં આિી જેમાાં અમારુાં  કનેક્સ્ન માંજૂર નહીં થાર્ તેિી નોડટસ અમોને 

આપિામાાં આિેલ છે. તો અમોને અમારૂ માંજૂર થરે્લ વિજકનેકસન આપિા વિનાંતી છે

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર-

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સદર સદર બાબતે જણાિિાનુાં કે સિે/બ્લોક નાં.-૮૮૧ માાં હાલ પટેલ અતલુભાઈ 
કાાંવતભાઈ ના નામે ગ્રાહક નાં.૨૩૯૦૧/૦૩૨૮૫/૫ થી ખેતીવિષર્ક િીજજોિાણ ચાલ ુ
હોિા થી કાંપની ના પ્રિતયમાન વનર્માનસુાર હર્ાત સિય નાંબરમાાં બીજુ ાં વિજજોિાણ 

આપી શકાર્ નહીં.

વનકાલ

૬ 25-08-14

પટેલ 
મનહરભાઇ 
ગોબરભાઈ 

મ.ુપો.તા.ધનસરુા,
જી.અરિલ્લી

9429372877

ધનસરુા ના રહિેાસી શ્રી મનહરભાઇ ગોબરભાઈ પટેલ ના સિે બ્લોક નાં-૭૮૬/૧ માાં નિા િીજજોિાણ માટે ગત તા.૨૮-૨-
૨૦૧૧ ના રોજ સાંપણૂય દસ્તાિેજો સાથે િીજજોિાણ મેળિિા માટે  અરજી કરેલ હતી.જે અંતગયત આપશ્રી ની કચેરી દ્વારા 

અમારી અરજીને ધ્ર્ાને લઈ આ િીજજોિાણ માંજૂર કરિામાાં આિેલ હત ુાં.પરાંત ુત્ર્ારબાદ કચેરી દ્વારા મોજણી હાથ ધરિામાાં 
આિી જેમાાં અમારૂ સિે બ્લોક નાં.૭૮૬/૧ નુાં િીજજોિાણ માંજૂર નહીં થાર્ એવિ નોડટસ અમોને તા.૦૯-૦૧-૨૦૧૪ ના રોજ 

આપશ્રી તરિ થી મળેલ, હિે આપશ્રીને અમારી નમ્ર અરજ છે કે આમાાં૫રૂ સિે નાં.-૭૮૬/૧ નુાં પહલેા માંજૂર થરે્લુાં વિજજોિણ 
િરી થી માંજૂર કરિા અને અમને આપની િીજજોિાણ સવુિધાનો લાભ આપિા નમ્ર વિનાંતી છે

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર-

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સદર સદર બાબતે જણાિિાનુાં કે સિે/બ્લોક નાં.-૭૮૬/૧ માાં હાલ પટેલ જર્ાંવતભાઈ 
િઘાભાઈ તથા પટેલ હસમખુભાઇ કાળાભાઈ નામે અનકુ્રમે ગ્રાહક નાં: 

૨૩૯૦૧/૦૧૫૨૨/૧ અને ૨૩૯૦૧/૦૩૨૮૫/૫ થી ખેતીવિષર્ક િીજજોિાણ ચાલ ુહોિાથી 
કાંપની ના પ્રિતયમાન વનર્માનસુાર હર્ાત સિે નાંબર માાં બીજુ ાં િીજજોિાણ આપી શકાર્ 

નહીં..

વનકાલ

૭ 11-08-14

પટેલ સરેુશભાઇ 
મબણભાઈ.૧૦-

અંકુર 
સોસાર્ટી,હાઈસ્કૂ

લ 
પાછળ,ધનસરુા, 
જી.અરિલ્લી.

9979550210

૫-૧. મારી જમીન ભેસિાિા સીમાિામાાં ૧૨૬/૪ સિે બ્લોક નાંબરથી આિેલ છે.જેમાાં વશકા ડિદ્રમાથી ખેતીિાિી િીજજોિાણ 
અપરે્લુાં છે. જેનુાં ટ્રાન્સિોમયર રડહર્ોલ પ્રિેશમાગય પર નહરે પાસે આિેલુાં છે. જે રડહર્ોલ પ્રિેશમાગય ની નજીક ખાિામાાં છે. 

ચોમાસામાાં પાણી ભરાઈ જતાાં આ ટ્રાન્સિોમયર પરના લાંગર બળી જાર્ તો નીચે ભરાઈ રહતેા પાણીને લીધે તે લાંગર 
ચઢાિી મારા ખેતર સધુી એજી.તથા તે લાઇનમથી અમારા ત્રણ ઘરિપરાશ ના વમત્રો સધુી િીજપ્રિાહ ચાલ ુકરિો મશુ્કેલ 

બને છે. કેટલીકિાર તો દસ ડદિસ સધુી િીજપ્રિાહ બાંધ રહ ેછે. જેને લીધે ખેતરો માાં ડ્રીપ િિે ખાતર ચઢાિી શકાત ુાં 
નથી.અને એને લીધે અમોને આવથિક નકુશાન જાર્ છે. િળી ઘરિપરાશ નુાં લાઇટ બાંધ રેહતા ખેતીકામ ના મજૂર પણ 

મશુ્કેલી અનભુિે છે. ઉપરોકત એજી.લાઇન મારા ખેતરે પરૂી થાર્ છે. તેમાાં થી અપારે્લા િોમેસ્સ્ટક જોિાણ બાજુમાાં આિેલા 
આશ્રમશાળા સધુી લાંબારે્લા હતા. તે આશ્રમશાળા િાળી લાઇનની નજીક પટેલ હરેશભાઈ પ્રમજીભાઈનુાં એજી.કનેક્સ્ન છે. 
જેને બીજા ડિદ્રમાથી જોિાણ અપારે્લ ુછે. હમણાાં જ આશ્રમશાળા ને જ્ર્ોવતગ્રામ માાં સમાિિા રામનગર ( વશકાિાિ) થી 

નિી લાઇન નાખી જોિાણ આપેલ છે.હરેશભાઈ ના કિૂા પરના ટ્રાન્સિોમયર માાં એક જ જોિાણ છે.જો અમોને આ ટ્રાન્સિોમયર 
થી જોિાણ આપિામાાં આિેટો અમારી સમસ્ર્ા દૂર થાર્ તેમ છે. ધનસરુા પેવિકચેરીમાાં આ બાબતે રજૂઆત કરી હતી પણ 
અમને જ્ર્ોવતગ્રામમાાં સમાિેશ કરાર્ો કે ન  એજી.લાઇન જે હાલ ૩ ડકમી.લાાંબી છે.જે આશ્રમશાળા બાજુથી હરેશભાઈ ના 
કિૂાથી જોિાણ અપાર્ તો અમારી એજી.ની સમસ્ર્ા તથા જ્ર્ોવતગ્રામ કનેક્સ્નની સમસ્ર્ા દૂર થાત તેમ છે. લાઈનમેન શ્રી 
પ્રજાપવતને આ બાબતે જણાવ્ય ુહત ુાં તેઓએ નાર્બ ઈજનેરશ્રી ને મળિાનુાં કહ્ુાં પણ મળી આવ્ર્ા પણ હજુ સધુી અમારી 

સમસ્ર્ા અંગે કોઈ વનકાલ આિેલ નથી

વિભાગીર્ 
કચેરી-
તલોદ/ 
પેટા 
વિભાગીર્ 
કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર -

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સદર બાબતે જણાિિાનુાં કે અરજદારશ્રી એ પટેલ સરેુશભાઇ મબણભાઈને ૧૧કેિી વશકા 
ડિિરના ટ્રાન્સિોમયર સેન્ટર માઠી લગભગ ૮૮૦ મીટર હળિા દબાણ ની લાઇન 

ખેતીિાિી વિજકનેક્સ્ન આપેલ છે. તેમજ સદર જગ્ર્ા ખેતીિાિીમાાં હોિાથી રહણેાક હતેનુ ુાં 
વિજજોિાણ સદર લાઇન ઉપર થી આપેલ છે. સદર ડિિર માાં સ્પેવશર્લ ડિઝાઇન 

ટ્રાન્સિોમયર હોિાથી સદર રહણેાક વિજજોિાણ પર ૨૪ કલાક વસિંગલ િેઝ પાિર મળે છે. 
તથા સદર રહણેાક વિજજોિાણ ખેતીવિષર્ક જમીનમાાં હોઈ કાંપનીના પ્રિતયમાન વનર્મ 

પ્રમાણે જ્ર્ોવતગ્રામ ડિિર માથી વિજજોિાણ આપી શકાર્ નહીં.

વનકાલ 
કરેલ છે.

વિભાગીર્ 
કચેરી-

તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 

કચેરી 
ધનસરુા



 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.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

૮ 11-08-14

પટેલ રમણભાઈ 
ગોબરભાઈ 

,મ.ુપો.આકરૂાંદ,તા.
 ધનસરુા 

જી.અરિલ્લી

972171 
90995

 અમો અરજદારે મોજે ગામ આકરુાંદ મકુામે રહઠેાણ ઉપર્ોગી મકાન બનાિેલ છે તેના માટે જીિનની આિશ્ર્ક સેિા એવિ 
િીજળી કનેક્સ્ન માટે માાંગણી કરેલી સદર માાંગણી આપની વિજકાંપની દ્વારા સ્િીકારેલ છે.સદર અરજી ના અનસુાંધાને 

આપની કાંપની દ્વારા અંદાજપત્ર આપેલ સદર અંદાજપત્રના નાણાાં તા.૦૨૫-૦૬-૨૦૧૩ માાં રોજ ટેસ્ટ ડરપોટય  સાથે પાિતી 
નાં.િી.િી.૪૭૪૫૨૧ અને િી.િી.૪૭૪૫૨૨ અને િી.િી. ૪૭૪૫૫૩ થી ભરપાઈ કરી દીધેલ છે.પરાંત ુઅમો અરજદારને 

આજદીન સધુી વિજજોિાણ આપિામાાં આિેલ નથી.અમો અરજદારના ઘર ની આગળ આશરે ૧૫ મીટર દૂર જ્ર્ોવતગ્રામ 
ર્ોજના ની લાઇન પસાર થાર્ છે. અને ત્ર્ાાં િીજપોલ પણ ઊભો છે સદર િીજ પોલ ઉપર થી સામેના રહઠેાણ ના 

મકાનોના િીજળી ની લાઇન આપિામાાં આિે છે. તો અમો ને લાઇન આપિા માટે ૧૫ માસ જેટલો સમર્ કેમ? તે અમો 
ને સમજાતુાં નથી. જીિનની આિશ્ર્ક અને મહત્િની સેિા એિી વિજસેિાથી અમો અરજદારને ૧૫ માસથી આપની 

વિજકાંપની દ્વારા િાંબચત કરિામાાં આવ્ર્ા છે અમો અરજદાર નાના બાળકો સાથે આટલી અસહ્ય ગરમી અને ચોમાસાની ઝેરી 
સાપ,િીંછી જેિા જાનિરો ના દર ના લીધે આખીરાત શાાંવત થી ઊંઘી પણ શકતા નથી ચોર લટુારાઓને ભર્ રહ ેછે.અને 
તેના માટે િક્ત આપની વિજકાંપની જ જિાબદાર હોિાનુાં અમોને લાગી રહ્ુાં છે. તો અમારી આ અરજી ધ્ર્ાને લઈ સ્તિરે 

વિજસેિા ચાલ ુકરિા અને અમોને તથા અમારા પડરિારને ભઈના ઓથારથી બચાિિા ર્ોગ્ર્ તાજિીજ કરશો.

વિભાગીર્ 
કચેરી-
તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 
કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર -

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સદર બાબતે જણાિિાનુાં કે આકરુાંદ ગામ ના રડહસ રમણભાઈ ગોબરભાઈ પટેલે સિે 
નાં.-૧૪૫ માાં િામય હાઉસ ઉપર િીજ કનેક્સ્ન માાંગણી માટે અરજી નોંધણી કરાિેલ જે 
અનસુાંધાને ધનસરુા પેટાવિભાગીર્ કચેરી દ્વારા સદર માાંગણીિાળી જગ્ર્ા ખેતવિષર્ક 

િામયહાઉસ હોઈ આકરુાંદ એજી.ડિિર પરના ટ્રાન્સિોમયર માથી સિે કરી અંદાજપત્ર આપેલ 
જે અંદાજપત્ર ના નાણાાં અરજદારે તા.૨૫-૬-૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ પરાંત ુ

વિજકનેક્સ્ન આપિાની કાર્યિાહી કરિા જતાાં અરજદાર દ્વારા જ્ર્ોવતગ્રામ ડિિર ની 
લાઇન માથી વિજપરુિઠાની માાંગણી ચાલ ુરાખી કામ પણૂય કરિા દીધેલ નથી.તાજેતરમાાં 

અરજદારે સદર િીજજોિાણ ખેતીવિષર્ક લાઇન માથી સમતી દશાયિતા તા.૦૮-૦૯-
૨૦૧૪ ના રોજ િીજજોિાણ ચાલ ુકરી આપિામાાં આિેલ છે.

વનકાલ 
કરેલ છે.
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બટુાલ ગ્રામ 
પાંચાર્ત.સરપાંચ 

શ્રી બટુાલ 
રાજેન્દ્ર 

એમ.પટેલ. 
ગામ.મ.ુબટુલ , 
તા.ધનસરુા,જી.અ

રિલ્લી

9429476451

સવિનર્ સહ જણાાંિિાનુાં કે બટુાલ ગામ માાં નિીન થરે્લ િબળર્ામાાં સ્ટ્રીટ લાઇટ કરિા સારુાં  િષૅ-૨૦૧૧ ના િષયમાાં સ્ટ્રીટ 
લાઇટનુાં અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે. પરાંત ુઆ વિસ્તાર માાં હજુ સધુી સ્ટ્રીટલાઇટ નાખિા અંગેની કોઈ કાર્યિાહી થરે્લ 
નથી જેથી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરિા છતાાં કોઈ કાર્યિાહી કરિામાાં કેમ આિતી નથી? તથા આ અંગે અનેકિાર રજૂઆત 

કરેલ છે. પરાંત ુકોઈ કાર્યિાહી ણ થતાાં આ રજૂઆત કરિામાાં આિેલ છે. તો ર્ોગ્ર્ ન્ર્ાર્ આપિા વિનાંતી છે.

વિભાગીર્ 
કચેરી-
તલોદ/પેટા 
વિભાગીર્ 
કચેરી 
ધનસરુા

બી.સી.લેઉિા-
નાર્બ ઇજનેર -

મો-
૯૮૭૯૨૦૧૬૩

૬

સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાર્ત બટુાલ તથા કાંજરીકાંપાની સ્ટ્રીટ લાઇટ અંગે માાંગણી કરેલ 
બટુાલ ગામે નિીન સ્ટ્રીટલાઇટ તથા કાંજરીકાંપા ના સ્ટ્રીટ લાઇટ એક્સટેન્સ્ન કરિા માટે 
અરજી કરેલ જે અનસુાંધાને કાંજરીકાંપા ની સ્ટ્રીટ લાઇટ નુાં કામ ૦.૬ ડકમી. હળિા દબાણ 
ની નિીન લાઇન ઊભી કરી પણૂય કરેલ છે.જ્ર્ારે બટુાલગામ ની સ્ટ્રીટલાઇટ નુાં કામ આ 

માસ ના અંત સધુી માાં પણૂય કરિામાાં આિશે.

૧ માસ


