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પ્રશ્ન 
નો. 

કોના તરફ થી રજુ 
કરવામા ંઆવલે ્છે 

પ્રશ્ન ની 
ટંુકી 

વવગત 

િવાબ ની ટંુકી વવગત વનરાકરણ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અન ે
મોબાઇલ 
નબંર 

વનકાલ
ની 

સ્થથતી 

િો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
સમય 
મયાાદા 

રીમાર્કસા 

૩ અનસયુાબને 
િગતવસિંહ રાણા, મ:ુ- 

વણા, તાલકુો- 
લખતર 

ડાકાઝોનમા ં
ખતેીવાડી 

નુ ં
કનરે્કશન 
ન મળવા 
બાબત 

સપ્ટે.-ઓર્કટો.૨૦૧૨ મા ંલખતર પટેાવવભાગીય કચરેી હઠેળ ડાકાઝોન મા ંખતેીવાડી વીિ િોડાણ 
અંગે કુલ-૧૧ અરિદારોએ અરજી કરેલ હતી.વનયમ મિુબ ડાકાઝોન મા ંઅગ્રતાક્રમ નક્કી કરવા 
ડ્રો કરવામા ંઆવલે.જેમા ંઅરિદાર નો અગ્રતાક્રમ ૧૦ મો આવેલ.ત્યારબાદ ૧૧ અરિદારોનુ ંસવે 
કરી િરૂરી મજુંરી અથ ેપ્રપોઝલ વડી કચરેીન ેમોકલવામા ંઆવેલ.જેમા ંબ ેપાચંના ગ્રપુ તથા 
અરિદાર ની અલગથી એકલાની પ્રપોઝલ સબમીટ થયલે.જેમા ંએક ગ્રપુ ની એચ.ટી.લાઈન-
૧૩.૫ કકમી,રૂવપયા-૩૯.૯૭ લાખ,બીજા ગ્રપુ ની  એચ.ટી.લાઈન-૧૮.૩૨ કકમી,રૂવપયા-૫૦.૩૭ લાખ 
અન ેઅરિદાર અનસયુાબને િગતવસિંહ રાણા ની એચ.ટી.લાઈન-૯ કકમી,રૂવપયા-૩૯.૯૭લાખ ની 
તાવંિક મજુંરી જાન્દ્ય-ુ૧૪ આવલે.ત્યારબાદ  ડાકાઝોન મા ંખતેીવાડી વીિ િોડાણ અંગે ટપક પદ્ધવત 
ફરજીયાત કરાતા આ તમામ અરિદારોન ેિરૂરી ટપક અપનાવલે અંગેના પરુાવા રજુ કરવા 
િણાવલે પરંત ુિણિ અરિદારો દવારા પરુાવા રજુ કરવામા ંઆવેલ અને વર્ા ૨૦૧૪-૧૫ મા ં
સોલર એજી પપં થકીમ જાહરે થતા િણ અરિદારો તમેા ંસ્થવચ ઓવર થતા ઉપરોર્કત ગ્રપુ તાવંિક 
મજુંરી રદ કરવી પડેલ અન ેઅંદાિપિ આપી શકાયલે નહી.હવ ેકુલ ૧૧ અરિદારોમાથંી માિ 
િણ અરિદારો વીિિોડાણ આપવાન ેપાિ થાયછે.જેમા ંડ્રો મિુબ અરિદાર નો અગ્રતાક્રમ િીિો 
છે.તમેની આગળના અગ્રતાક્રમ વાળા બ ે અરિદારોની દરખાથત મજુંરી હઠેળ છે ( 

એચ.ટી.લાઈન-૯.૦ કકમી,રૂવપયા-૨૫.૦૫ લાખ) જેથી તેમની મજુંરી આવ્યા બાદ તમેને 
અંદાિપિ આપી શકાય.વધમુા ંિણાવાનુકેં ઉપરોર્કત િણ અરિદારોન ેવીિિોડાણ આપવા માટે 
કુલ એચ.ટી.લાઈન-૧૮ કકમી,રૂવપયા-૬૫ લાખ જેવી માતબર રકમનુ ંકંપનીન ેખચા થાય તવેુ ંછે. 
જેથી ઉપરોર્કત અરિદારન ેસોલર એજી પપં થકીમ હઠેળ વીિિોડાણ લવેા વવનતંી કરવામા ં
આવલે છે.પરંત ુતઓે આ બાબતે સમતં ન થતા ઉપરોર્કત  દરખાથત મજુંરી અથ ેકદવસ પાચં 
મા ંવડી કચરેીન ેમોકલી આપવામા ંઆવશ.ે જે મજુંરી આવ્યે અરિદારન ેવીિિોડાણ આપવા 
અંગેની કાયાવાહી અંદાિપિ ભરપાઈ થયા બાદ  સમયમયાાદામા ંપણૂા કરવામા ંઆવશ.ે 

બી ડી બારોટ, 

નાયબ 
ઇિનરે, 

૭૫૭૩૦ 
૧૮૨૫૮ 

વનકાલ  સદર અરિદાર ન ે
અંદાિપિ ડીઇ 
/એલએસડી/ 
ટેક/૧૪૬૬ તા 
૩૦.૦૫.૧૬ ના રોિ 
અરિદારન ે
આપીએડી થી 
મોકલી આપવામા ં 
આવલે છે ન ેસદર 
પશ્ન નો વનકાલ 
કરવામા ંઆવલે છે 



પ્રશ્ન 
નો. 

કોના તરફ થી રજુ 
કરવામા ંઆવલે ્છે 

પ્રશ્ન ની 
ટંુકી 

વવગત 

િવાબ ની ટંુકી વવગત વનરાકરણ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અન ે
મોબાઇલ 
નબંર 

વનકાલ
ની 

સ્થથતી 

િો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
સમય 
મયાાદા 

રીમાર્કસા 

૨૧ પટેલ રણછોડભાઈ 
મોહનભાઈ મ:ુ- 

લખતર, તા-લખતર 

લખતર 

ગ્રામ 
પચંાયત 
મા ંઆવતુ ં
હોવા છતા ં

સીટી 
મિુબ 
લાઈટ 
બીલ 

આપવા 
બાબત 

સદર અરિદારની અરજી અનસુિંાન ેિણાવવાનુ ં કે પહલેા લખતર ગામ નગર પચંાયત નો 
દરજ્િો િરાવત ુ ં હત ુ ં તથેી લાઈટ બીલ નગર પચંાયત ના દરજ્જા ન ે ધ્યાને રાખી વીિ 
વપરાશના બીલો વીિ ગ્રાહકોન ેઆપવામા ંઆવતા હતા પરંત ુહાલમા ંલખતર ગ્રામ પચંાયતનો 
દરજ્િો િરાવ ેછે જેથી લખતર ગ્રામ ના વીિ ગ્રાહકોન ેગ્રામીય  મિુબ વીિ બીલમા ંિરૂરી ટેરીફ 
મા ંસિુારો તારીખ ૧૬-૦૫-૧૬ ના રોિ કરી આપવામા ંઆવલે છે તથા હવે પછી સદર ગ્રાહકોનુ ં
બબલીંગ આવતા માસથી ગ્રામીય ટેરીફ મિુબ આવશ.ેઆમ અરિદારની સદર ફકરયાદનુ ં
વનરાકરણ કરેલ છે. 

બી ડી બારોટ, 

નાયબ 
ઇિનરે, 

૭૫૭૩૦ 
૧૮૨૫૮ 

વનકાલ   

 


