લોક દરબારમાં આિેલ ફરરયાદોની વિગત ૨૦૧૫-૧૬
અ.

અરજદારન ં નામ તથા

નં.

સરનામ ં

કચેરી ને લાગ

શ્રી / શ્રીમતી

પડે છે ?

૧

પ્રશ્નની વિગત

કયા ખાતા /

“લોક સંિાદ સેત” (લોક દરબાર) કાયયક્રમ ૨૦૧૫-૧૬

રાઠવા અલસ િંગભાઇ

છગાભાઇ, કાલલયાજોરુ

કુ ટીર જયોત યોજના હેઠિ
કનેકશન આપવા બાબત

ફલિયા કોલી રોડ, મુ.

પાઠિેલ જિાબ

તાલકોોઃ છોટા ઉદે પરુ

તા:.૧.૧.૨૦૧૬

તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૫

ુ પ્રાયોજના અસિકારી શ્રી તરફ શ્રી મંજુર
છોટા ઉદે પર
થયે થી

સ્થથવતની માહીતી

ુ
જી. છોટા ઉદે પર

પ્રયોજના અસિકારી શ્રી તરફથી મિે લ ૧૨૬ લાભાથીઓની

વે કરીને કનેકશન આપવામાં યાદી પૈકી કુ લ ૯૪ લાભાથીઓને વીજ જોડાણ તા.

આવશે.

આંત્રોલી

૨૦.૧૧.૧૫ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે . તેમજ બાકીના
૩૨ લાભાથીઓને માટે રા. ૯૩૦૬૪૭/- ના ખર્ચથી, ૨.૧૧૩
કી.મી. ની હિવા દબાણની વીજ લાઇન ઉભી કરીને તા.
૫.૧૨.૧૫ ના રોજ વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે.

૨

વણકર કેશવભાઇ
મોહનભાઇ, નવી વ ાહત,

૩

જી.ઇ.બી.

વ ેડી

બ-સ્ટેશન ખાતે જરરી

લાઇટ મ ૂકી આપવા બાબત

ામે, મુ. વ ેડી

ુ ટાઉન ખાતે સ્ટાફ
જાકીરભાઇ દડી, સ્ટેશન રોડ, છોટા ઉદે પર
ુ
છોટા ઉદે પર

વિારવા બાબત.

ુ ૧૩૨ કે.વી. વ ેડી ખાતે સ્રીટ લાઇટનુ
છોટા ઉદે પર
મીટર મ ૂકવા માટે જાણ કરે લ છે.
ુ ક્ષ્રેત્રીય કર્ેરીના કાયચસવસ્તાર અને
છોટા ઉદે પર

૧૩૨ વ ેડી કે.વી. પ્રવહન સવભાગ દ્વારા તા.
૦૫.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ સ્રીટ લાઈટ ર્ાલુ કરવામાં આવેલ છે.
ક્ષ્રેત્રીય કર્ેરીના કાયચસવસ્તાર અને કાયચભારને ધ્યાનમાં રાખીને

કાયચભારને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટાફ મંજૂર સ્ટાફ મંજૂર કરવામાં આવે છે. હાલમાં છોટા ઉદે પરુ
ુ ડીવીઝન ખાતે મંજૂર કરે લ સ્ટાફ
કરવામાં આવે છે . હાલમાં છોટા ઉદે પર

બ

પ
ં ૂણચ ભરાયેલ છે.

બ ડીવીઝન ખાતે મંજૂર કરે લ સ્ટાફ
૪

રાઠવા િોલિયાભાઇ
ગુનાભાઇ, નોલેજ, છોટા
ઉદે પરુ

ખેતીવાડી માટે નુ ં કનેકશન
રીલીજ કરવા બાબત.

પ
ં ૂણચ ભરાયેલ છે .
ુ થ્રી ફેજ મીટરની ઉપલબ્ધિ થયેથી
છોટા ઉદે પર
મીટર આપવામાં આવશે.

તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ બોડેલી સવભાગીય કર્ેરી તરફથી
૨૫ નંગ થ્રી ફેઝ ૧૦-૬૦ના મીટર ફાિવવામાં આવેલ છે
અને તા. ૩૦.૧૦.૨૦૧૫ના રોજ વીજ જોડાણ આપવામાં
આવેલ છે .

