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અરજદારન  ંનામ તથા 
સરનામ ં

શ્રી / શ્રીમતી

પ્રશ્નની વિગત કયા ખાતા / 
કચેરી ને લાગ  

પડે છે?

પાઠિેલ જિાબ હાલની સ્થથવતની માહીતી

૧ રાઠવા અલસ િંગભાઇ 
છગાભાઇ, કાલલયાજોરુ 
ફલિયા કોલી રોડ, મ.ુ 

આંત્રોલી

કુટીર જયોત યોજના હઠેિ
કનેકશન આપવા બાબત

છોટા ઉદેપરુ પ્રાયોજના અસિકારી શ્રી તરફ શ્રી મજુંર
થયે થી  વે કરીને કનેકશન આપવામાં
આવશે.

પ્રયોજન અસિકારી શ્રી તરફથી ૨૮.૦૯.૧૫ ના રોજ ૧૨૬
લાભાથીની યાદી મિી છે જેની  વેની કામગીરી પરૂ્ણ કરવામાં
આવી છે. ૧૨૬ લાભાથીઓ ની યાદીમાથંી ૯૪ લાભાથી 'એ'
કેટેગરી મા ંઆવેલ હોય તેઓ નુ ંવીજ જોડાર્ ૧૦.૧૧.૧૫
સિુી આપવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. બાકીના ૩૨
લાભાથી ના કામ માટે જરૂરી વીજ માિખુ ંઊભુ ં કરવાન ુછે
જેન ુકામ તા ૩૦.૧૧.૧૫ સિુી પરૂ્ણ કરવાનુ ંઆયોજન
કરવામા ંઆવેલ છે.

૨ વર્કર કેશવભાઇ 
મોહનભાઇ, નવી વ ાહત, 
જી.ઇ.બી.  ામે, મ.ુ વ ેડી

વ ેડી  બ-સ્ટેશન ખાતે જરૂરી
લાઇટ મકૂી આપવા બાબત

છોટા ઉદેપરુ ૧૩૨ કે.વી. વ ેડી ખાતે સ્રીટ લાઇટનુ
મીટર મકૂવા માટે જાર્ કરેલ છે.

૧૩૨ વ ેડી  કે.વી. પ્રવહન સવભાગ દ્વારા તા.
૦૫.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ સ્રીટ લાઈટ ચાલ ુકરવામા ંઆવેલ છે.

૩ જાકીરભાઇ દડી, સ્ટેશન રોડ, 
છોટા ઉદેપરુ

છોટા ઉદેપરુ ટાઉન ખાતે સ્ટાફ
વિારવા બાબત.

છોટા ઉદેપરુ કે્ષ્રત્રીય કચેરીના કાયણસવસ્તાર અને
કાયણભારને ધ્યાનમા ંરાખીને સ્ટાફ મજૂંર
કરવામા ંઆવે છે.  હાલમા ંછોટા ઉદેપરુ
 બ ડીવીઝન ખાતે મજૂંર કરેલ સ્ટાફ
 પંરૂ્ણ ભરાયેલ છે.

કે્ષ્રત્રીય કચેરીના કાયણસવસ્તાર અને કાયણભારને ધ્યાનમા ંરાખીને
સ્ટાફ મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.  હાલમા ંછોટા ઉદેપરુ  બ
ડીવીઝન ખાતે મજૂંર કરેલ સ્ટાફ  પંરૂ્ણ ભરાયેલ છે.

૪ રાઠવા િોલિયાભાઇ 
ગનુાભાઇ, નોલેજ, છોટા 

ઉદેપરુ

ખેતીવાડી માટે નુ ંકનેકશન
રીલીજ કરવા બાબત.

છોટા ઉદેપરુ થ્રી ફેજ મીટરની ઉપલબ્ધિ થયેથી
મીટર આપવામા ંઆવશે.

તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ બોડેલી સવભાગીય કચેરી તરફથી
૨૫ નગં થ્રી ફેઝ  ૧૦-૬૦ના મીટર ફાિવવામા ંઆવેલ છે
અને તા. ૩૦.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ વીજ જોડાર્ આપવામાં
આવેલ છે.

લોક દરબારમા ંઆિેલ ફરરયાદોની વિગત ૨૦૧૫-૧૬

“લોક સિંાદ સેત  ” (લોક દરબાર) કાયયક્રમ ૨૦૧૫-૧૬        તાલ કોોઃ છોટા ઉદેપરુ       તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૫      જી. છોટા ઉદેપરુ


