
૪ સરપચંશ્રી જશાપર 
ગ્રામ પચંાયત

૧૪ મા નાણાપચંમા સ્ટ્રીટ લાઇટ 
ના કામના પ્લાન એસ્ટ્ટીમેટ તથા 
તાતં્રીક મજુંરી ગજુરાત વિધતુ 
બોર્ડ દ્વારા નહી આપિા બાબત.

જી.એલ.બરંર્ા       
૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬

બાિળી ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૫ ઘનશ્યામભાઇ 
શામજીભાઇ પટેલ

ઘરની નજીક આિેલ  ખલુ્લા 
તથા સાધંાિાળા  તાર ખરાબ 

હોિાથી બદલિા બાબત

બી.એમ.પટેલ       
   ૯૯૨૫૨૦૯૮૬૦

રાજસીતાપુ
ર

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૬ હસમખુભાઇ 
જીિરાજભાઇ

ખેતીિાળી વિજજોર્ાણમા 
એલ.ટી. લાઇનના ૬ ગાળા 

લાબંા છે અને િાયર ઢીલા છે. 
તેનાથી િારંિાર િાયર 

અથળાિાથી નકુશાન થિા 
બાબત

એ. એસ. પારં્િ     
  ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪

ધ્રાગંધ્રા 
રૂરલ

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૭ નારણભાઇ 
રત્નાભાઇ પટેલ

 એલ.ટી. લાઇનની લબંાઇ 
િધારે હોિાથી ખેતીિાર્ી 

વિજજોર્ાણમા ંનકુ્શાન થાિાથી 
િચ્ચે એક પોલ ઉભો કરી લબંાઇ 

ઓછી કરી આપિા બાબત.

એ. એસ. પારં્િ     
  ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪

ધ્રાગંધ્રા 
રૂરલ

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૮ સભુાષભાઇ 
બાબભુાઇ િાઘરી

ખેતીિાળી વિજજોર્ાણમા 
એલ.ટી. લાઇનનો થાભલંો નીચે 
નમી  ગયેલ હોય ગાળા ઢીલા 
થઇ નીચે આિતા તત્કાલીક 

યોગ્ય કરિા બાબત

એ. એસ. પારં્િ     
  ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪

ધ્રાગંધ્રા- 
રૂરલ

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

પ્રશ્ન
 ન.ં

કોના તરફ થી રજુ 

કરિામા ંઆિેલ છે
પ્રશ્ન ની ટંુકી વિગત જિાબ ની ટંુકી વિગત વનરાકરણ કરનારા 

અવધકારીશ્રીના નામ 

અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

વિભાગીય 

કચેરી
િર્ ુડળ કચેરી વનકાલની સ્સ્ટ્થતી 

(વનકાલ / પ્રગવત 

હઠેળ / નીતી 
વિષયક)

જો પ્રગવત 

હઠેળ હોય તો 
વનકાલની 

સમયમયાડદા

રીમા
ક્સડ

લોકસિંાદ સેર્ ુ૨૦૧૬            તા. ધ્રાગંધ્રા

અરજદાર દ્વારા તા. ૦૪/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ સ્ટ્રીટલાઇટના નવા 
સીંગલ ફેઇજ જોડાણની માાંગણી કરવામા આવેલ જેના 

અનસુાંધાને તાાંત્રીક માંજુરી મેળવી નાયબ ઇજનેરશ્રી પેટા 
વવભગીય કચેરી બાવળી દ્વારા તા. ૦૫/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ 

અંદાજપત્ર આપવામા આવેલ છે.
રામગઢ ગામે ઘનશ્યામભાઇ શામજીભાઇ પટેલ ના રહણેાકં ના 
ઘર નજીક્થી પસાર થતી હળિા દબાણની લાઇન ના િાયરો 

સાધંા િાળા તથા જુના હોય બદલિાની કાયડિાહી  તા. 
૧૩/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  પણુડ કરિામા આિેલ છે.

માલિણ ગામે હસમખુભાઇ જીિરાજભાઇ ના ખેતીિાળી 
વિજજોર્ાણમા એલ.ટી. લાઇનના ૬ ગાળા લાબંા છે અને 

િાયર ઢીલા છે જે બદલિાની કાયડિાહી  તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ 
ના રોજ  પણુડ કરિામા આિેલ છે..

જસમતપરુ ગામે નારણભાઇ રત્નાભાઇ પટેલ ના ખેતીિાળી 
વિજજોર્ાણમા એલ.ટી. લાઇનની  લબંાઇ િધારે હોિાથી િચ્ચે 
એક પોલ ઉભો કરિાની કામગીરી તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ 

 પણુડ કરિામા આિેલ છે..

જસમતપરુ ગામે સભુાષભાઇ બાબભુાઇ િાઘરી ના ખેતીિાળી 
વિજજોર્ાણમા એલ.ટી. લાઇનનો થાભલંો નીચે નમી ગયેલ 
હોય ગાળા ઢીલા થઇ નીચે આિેલ હોય થાભંલો સીધો  કરી 
ગાળા ખેચિાની કામગીરી તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  પણુડ 

કરિામા આિેલ છે..



૯ હમીરભાઇ 
છગનભાઇ દલિાર્ી

ખેતરમાથી પસાર થતી હિેી 
લાઇનના ઢીલા િાયરો ખેંચિા 
તથા નમેલો થાભંલો સીધો કરી 

આપિા બાબત

બી.એમ.પટેલ       
   ૯૯૨૫૨૦૯૮૬૦

રાજસીતાપુ
ર

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૧૨ સખુદેિવસિંહ કેશભુા 
ઝાલા

ભેચર્ા ગામે રહણેાક હરે્નુા 
વિજજોર્ાણમા લો િોલ્ટેજના 

પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ કરિા બાબત

જી.એલ.બરંર્ા       
     ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬

બાિળી ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૧૩ કાનં્દ્તીલાલ 
જસમતભાઇ

ભેચર્ા ગામે રહણેાક હરે્નુા 
વિજજોર્ાણમા લો િોલ્ટેજના 

પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ કરિા બાબત

જી.એલ.બરંર્ા       
     ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬

બાિળી ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૧૪ વશિાભાઇ 
ખશુાલભાઇ પટેલ

સોલર્ી ગામમા રહણેાક 
વિસ્ટ્તારમા લો િોલ્ટેજના પ્રશ્ર્નન ુ

વનરાકરણ કરિા બાબત

જી.એલ.બરંર્ા       
     ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬

બાિળી ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૧૫ પ્રકાશભાઇ 
િાસદેુિભાઇ પટેલ

સોલર્ી ગામમા રહણેાક 
વિસ્ટ્તારમા લો િોલ્ટેજના પ્રશ્ર્નન ુ

વનરાકરણ કરિા બાબત

જી.એલ.બરંર્ા       
     ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬

બાિળી ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

૧૬ ઇંન્દ્દુમતીબેન કે 
મહતેા

અમારી દુકાનિાળા વિસ્ટ્તારમા 
લો િોલ્ટેજ મળિા બાબત

એમ.િી.ઝાલા      
૯૯૨૫૨૦૯૮૫૫

ધ્રાગંધ્રા 
શહરે

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલ

પ્રથગુઢ ગામે હમીરભાઇ છગનભાઇ દલિાર્ી ના ખેતરમાથી 
પસાર થતી હિેી ૧૧ કેિી પ્રથગુઢ ફીર્ર ની લાઇનના ૬ 
ગાળા ના ઢીલા િાયરો ખેંચી તથા નમેલો થાભંલો સીધો 
કરિા નુ ંકામ તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  પણુડ કરિામા 

આિેલ છે..
ભેચર્ા ગામે રહણેાક હરે્નુા વિજજોર્ાણમા લો િોલ્ટેજનો  

પ્રશ્ર્ન હોય , ૧૦૦ કે.િી.એ ના રાનં્દ્સફોમડરમાડથી લોર્  દૂધની 
ર્ેરી િાળા રાનં્દ્સફોમડરમાડ ફેરિી ,દૂધની ર્ેરી િાળા રાનં્દ્સફોમડની 

કેપેસીટી  ૨૫ કે.િી.એ થી િધારી ૬૩ કે.િી.એ કરી  તા. 
૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  પણુડ કરિામા આિેલ છે..

ભેચર્ા ગામે રહણેાક હરે્નુા વિજજોર્ાણમા લો િોલ્ટેજનો  
પ્રશ્ર્ન હોય , ૧૦૦ કે.િી.એ ના રાનં્દ્સફોમડરમાડથી લોર્  દૂધની 

ર્ેરી િાળા રાનં્દ્સફોમડરમાડ ફેરિી ,દૂધની ર્ેરી િાળા રાનં્દ્સફોમડની 
કેપેસીટી  ૨૫ કે.િી.એ થી િધારી ૬૩ કે.િી.એ કરી  તા. 

૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  પણુડ કરિામા આિેલ છે..

સોલર્ી ગામમા રહણેાક વિસ્ટ્તારમા લો િોલ્ટેજનો  પ્રશ્ર્ન હોય , 
રાનં્દ્સફોમડરમાડથી નીકળતી એલ.ટી.લાઇનના ત્રણેય ફેજમા લોર્ 
સરખો કરિાની કામગીરી  તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  

કરી પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ કરિામા  આિેલ છે.

સોલર્ી ગામમા રહણેાક વિસ્ટ્તારમા લો િોલ્ટેજનો  પ્રશ્ર્ન હોય , 
રાનં્દ્સફોમડરમાડથી નીકળતી એલ.ટી.લાઇનના ત્રણેય ફેજમા લોર્ 
સરખો કરિાની કામગીરી  તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  

કરી પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ કરિામા  આિેલ છે.

ઇંન્દ્દુમતીબેન કે મહતેાની   દુકાનિાળા વિસ્ટ્તારમા લો િોલ્ટેજ 
મળતા હોય, નવ ુ૬૩ કે.િી.એ ન ુરાનં્દ્સફોમડર ઉભ ુકરી તારીખ 

૧૫/૦૫/૨૦૧૬  ના રોજ  કરી પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ કરિામા 
આિેલ છે



૧૭ ફેસલ (િોર્ાફોન) 
લેમીટેર્ ધ્રાગધ્રા

ફેસલ (િોર્ાફોન)ના ટાિરમા લો 
િોલ્ટેજ મળિા બાબત

એમ.િી.ઝાલા      
૯૯૨૫૨૦૯૮૫૫

ધ્રાગંધ્રા 
શહરે

ધાગંધ્રા સરેુન્દ્રનગર વનકાલફેસલ (િોર્ાફોન)ના ટાિરમા લો િોલ્ટેજ મળતા હોય, હયાત 
રાસંફોમડરની કેપેસીટી ૨૫ કે.િી.એ થી િધારી ૬૩ કે.િી.એ 
કરી તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ  કરી પ્રશ્ર્નન ુવનરાકરણ 

કરિામા આિશે.


