અનુક્રમ
નં
૧

અરજદારનું નામ અને
સરનામું

લોક-સંિાદસેત ુ કુ કરમડ
ંુ ા તા.૨૨.૦૪.૨૦૧૬ નાં રજુઆત પ્રશ્નનાં વિગત જિાબ, જી.તાપી
તાલુકા

શ્રી દોલત ઉત્તમભાઈ

પેટા વિભાગીય
કચેરી

ચૌધરી મુ. પો. કુ કરમુડ
ું ા
જી.તાપી
કુ કરમુડ
ું ા

ફરરયાદ- રજુઆતની વિગત

સંબવિત કચેરી - વિભાગ

ફરરયાદ વનિારણ ની ટં કમાં વિગત

િાયબ ઈજિેર દલિણ ગુજરાત વીજ

૧) િાયબ ઈજિેર શ્રી

િાયબ ઈજિેર દ.ગુ.વી.કું .લી. િી કુ કરમુડ
ું ા તાલુકા

કું પિીિી તાલુકા મથકે કાયાય લય શરૂ કરવા

દ.ગુ.વી.કું .લલ પેટા નવભાગીય કચેરી

મથકે અલગ થી િવુું કાયાય લય શરુ કરવા અંગે અત્રેિી

બાબત

નિઝર.

કચેરી દ્વારા મુંજુરી માટે મોક્લાવેલ છે . જે મુંજુરી

૨) કાયયપાલક ઇજિેર શ્રી,

મળ્યેથી પેટા-નવભાગીય કચેરીિા િવા કાયાય લય માટે

નિઝર

રરમાર્કસસ

નીતિતિષયક

દ.ગુ.વી.કું .લલ, નવભાગીય કચેરી વ્યારા. આગળ િી કાયયવાહી કરવામાું આવશે.

૨

શ્રી ઇકબાલભાઈ

ચોખી અમલી, બેજ, આમોદા, મોરું બા ગામે

૧) િાયબ ઈજિેર શ્રી

પ્રતાપનસિંગ વસાવે મુ.

લો-વોલ્ટે જ િો પ્રશ્ન હલ કરવા બાબત તથા

દ.ગુ.વી.કું .લલ પેટા નવભાગીય કચેરી

પો. ગુંગથા તા.

પનત, ગાડીત, બેજ ગામે અલગ ટીસી મુકવા

નિઝર.

બાબત

૨) કાયયપાલક ઇજિેર શ્રી,

કુ કરમુડ
ું ા જી.તાપી

કુ કરમુડ
ું ા

નિઝર

દ.ગુ.વી.કું .લલ, નવભાગીય કચેરી વ્યારા.

સદર ગામોમાું હાલમાું ૧૦૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોમયર ઉપર
થી વીજ પુરવઠો આપવા માું આવે છે . સદર પ્રશ્ન િાું
અનુસધ
ું ાિ માું અત્રેિી કચેરી દ્વારા દદિ-૧૫ માું
પ્રાથનમક સવે કરી જરૂર જણાય તો અલગ ટ્રાન્સફોમયર

દિન-૬૦

મુકવા માટે પ્રોજેક્ટ બિાવી અિે તાુંનત્રક મજુરી માટે
મોકલવા માું આવશે. જે મુંજૂરી મળયે પછી તાત્કાલલક
કામગીરી કરી આપવામાું આવશે.

૩

શ્રી ઇન્દીરાબેિ

પાણીબારા, કેવડામોઈ,આશાપુર, અિે

૧) િાયબ ઈજિેર શ્રી

કલ્યાણભાઈ વળવી મુ.

રણાયાચી ગામે ગ્રુપ ટીસી હોવાથી વીજ

દ.ગુ.વી.કું .લલ પેટા નવભાગીય કચેરી

રણાયાચી પો. મોરું બા

ફોલ્ટિી સમસ્યા હોય જેતે ગામિી અલગ

નિઝર.

ટીસી ફાળવવા બાબત

૨) કાયયપાલક ઇજિેર શ્રી,

તા. કુ કરમુડ
ું ા જી.તાપી

કુ કરમુડ
ું ા

નિઝર

દ.ગુ.વી.કું .લલ, નવભાગીય કચેરી વ્યારા.

સદર ગામોમાું હાલમાું ૧૦૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોમયર ઉપર
થી વીજ પુરવઠો આપવા માું આવે છે . સદર પ્રશ્ન િાું
અનુસધ
ું ાિ માું અત્રેિી કચેરી દ્વારા દદિ-૧૫ માું
પ્રાથનમક સવે કરી જરૂર જણાય તો અલગ ટ્રાન્સફોમયર

દિન-૬0

મુકવા માટે પ્રોજેક્ટ બિાવી અિે તાુંનત્રક મજુરી માટે
મોકલવામાું આવશે. જે મુંજૂરી મળ્યા બાદ તાત્કાલલક
કામગીરી કરી આપવામાું આવશે.

૪

શ્રી ઇન્દીરાબેિ

જુિા રણાયાચી ગામમાું વીજળીકરણ કરી ઘર ૧) િાયબ ઈજિેર શ્રી

કલ્યાણભાઈ વળવી મુ.

કિેક્શિ આપવા

રણાયાચી પો. મોરું બા
તા. કુ કરમુડ
ું ા જી.તાપી

દ.ગુ.વી.કું .લલ પેટા નવભાગીય કચેરી
નિઝર.

કુ કરમુડ
ું ા

નિઝર

૨) કાયયપાલક ઇજિેર શ્રી,
દ.ગુ.વી.કું .લલ, નવભાગીય કચેરી વ્યારા.

મોજે જુિા રણાયાચી ગામમાું વીજળીકરણ કરી ઘર
વીજ કિેક્શિ આપવા માટે બાકી રહેલા બી.પીએલ
લાભાથીિે ઘર વપરાશ વીજ-કિેક્શિ આપવા અંગે
ગ્રામ પુંચાયત કચેરી ખાતે થી િામિી યાદી મળ્યે થી
દદિ-૧૫ માું અત્રે િી કચેરી દ્વારા સવે કરી. સરકારશ્રીિી
યોજિા માું સદર લાભાથીઓિે સમાનવષ્ટ કરી જરૂરી
મુંજુરી મળ્યેથી વીજળીકરણ કરી આપવામાું આવશે.

દિન-૬૦

