પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

_Zq_$qZ_!&

થિળ :

પટેલ સંકુલ, અમરે લી

સમય :

૧૪:૦૦ કલાક

તાલુકાનું નામ :

અમરે લી

તા._Zq_$qZ_!& ના રોજ અમરે લી મ ૂકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનુક્ર લોક
મ

દરબાર

રજુઆતકતાા ન ુ નામ અને

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

સરનામુ

નો

૧

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતળ
ાુ

વનકાલની

જો પડતર

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હોય તો

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પડત

વનકાલની

પ્રશ્ન

ર/ નીતી

અંદાજીત

ક્રમાંક

વવષયક)

તારીખ

૩૦

શ્રી કમલેશભાઈ

શેડુભાર ગમે રે લ્વે ક્રોસીંગ પાસે

પરશોતમભાઇ ગજેરા,

પીજીવીસીએલ દ્વારા ભ ૂગભા ઇલેકટ્રીક

મુ શેડુભાર, તા અમરે લી

લાઈન નાખવા બાબત.

શેડુભાર રે લવેની પેલે પર આવેલા લોકો માટે લો વોલ્ટે જ નો પ્રશ્ન હાલ કરવા માટે ૧૧
કેવી અડતાળા ખેતીવાડી ફીડરનુ બાયફગેશન કરવામાં આવેલ છે આ લાઈન આંવશક
રીતે શેડુભાર ના ગામમાં રે લ્વે ફાટક સુિી ચાલુ િઇ ગયેલ છે રે લ્વે ફાટક ની બીજી

નાયબ ઈજનેર શ્રી
જે.એન.ગોથવામી

અમરે લી-૧

અમરે લી

પડતર

રે લ્વે

રે લ્વે ઓિોરીટી

ઓિોરીટી

તરફિી સુપરવાઈઝર

તરફિી

વનમણુક
ં િયે કામગીરી

બાજુ એ આવેલા ગ્રાહકોની પ ૂરતા વીજ દબાર્િી વીજ પુરવઠો આપવા માટે રે લ્વે

સુપરવાઈઝ

પુર્ા કરવામાં આવશે.

ક્રોસીંગ કરવું જરૂરી છે આ માટેની જરૂરી મંજૂરી પર્ આવી ગયેલ છે અને કવોટે શન

ર વનમણુક
ં

ૂ ોના
રે લ્વે ડીપાટા મેન્ટ ને ભરી આપેલ છે સદર રે લ્વે ક્રોસીંગની કામગીરી માટે જે ખેડત

િયે

ખેતરમાં લાઈન તેમજ કેબલની કામગીરી કરવાની હોય તેઓના દ્વારા આ કામનો
વવરોિ કરી કામ કરવા દે વામાં આવેલ નિી.આ આ બાબત શેડુભાર ગામના સરપંચ
તેમજ અન્ય આગેવાનોને સાિે રાખી અન્ય બે વખત પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ આમ
ૂ ખાતેદારો દ્વારા અટકાવેલ હોવાિી વનયમ મુજબ આ કામનો
છતાં આ કામગીરી ખેડત
સત્વરે ઉકેલ આવે તે માટે મહે. કલેકટર સાહેબ સમક્ષ આ વવવાદી પ્રશ્ન અમારા પત્ર
નં.એડી-૧/ટેક/ડીમ/૧૭૦૬ તા.૨૩/૦૨/૧૬ િી મોકલવામાં આવેલ.
માન. કલેકટરશ્રી સમક્ષ તા. ૧૧.૪.૧૬ ના રોજ હહયહરિંગ પુર્ા િયેલ છે . તેમજ તા.
૨૨.૪.૧૬ ના રોજ હુકમ મળતા તા. ૨૬.૪.૧૬ ના રોજ રે લ્વે ટ્રેક ની બંને બાજુએ
લાઈન કામગીરી પુર્ા કરે લ છે . રે લ્વે તરફિી સુપરવાઈઝરની વનમણુક
ં િયે ટ્રેક હેઠળ
કેબલ પસાર કરવાની કામગીરી પુર્ા કરવામાં આવશે. સદરહુ બાબતે સંબવં િત રે લ્વે
ઓિોરીટીને ટેલીફોનીક જાર્ કરે લ છે તેમજ પત્ર ક્રમાંક એડી-૧/ટેક૧/૩૭૪૪/૪.૫.૨૦૧૬ િી સુપરવાઈઝરની વનમણુક
ં કરવા વવનંતી કરે લ છે .
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મો.નં.૯૯૨૫૨૦૯૪૨૯

ચચતલ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

_Zq_$qZ_!&

થિળ :

પટેલ સંકુલ, અમરે લી

સમય :

૧૪:૦૦ કલાક

તાલુકાનું નામ :

અમરે લી

તા._Zq_$qZ_!& ના રોજ અમરે લી મ ૂકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનુક્ર લોક
મ

દરબાર

રજુઆતકતાા ન ુ નામ અને

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

સરનામુ

નો

૨

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતળ
ાુ

વનકાલની

જો પડતર

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હોય તો

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પડત

વનકાલની

પ્રશ્ન

ર/ નીતી

અંદાજીત

ક્રમાંક

વવષયક)

તારીખ

૩૨

રાજુભાઈ જગાભાઈ

ચક્કરગઢ ગમે થટ્રીટ લાઈટ નો વાયર

થટ્રીટલાઈટના વાયર નાખવાની કામગીરી સરપંચ શ્રી,ગ્રામ પંચાયત ચક્કરગઢ દ્વારા

નાયબ ઈજનેર શ્રી

અમરે લી

ઘોડાસર મુ ચક્કરગઢ

નાખવા બાબત

અત્રેની કચેરીને આ અંગેનો જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરી આપ્યા બાદ શક્ય બને છે .

જી.વી.કું વારદા

ગ્રામ્ય

આિી અત્રેની કચેરી દ્વારા આ અંગે સરપંચશ્રી ગમ ત્રર્ વખત સંપકા કરવામાં આવેલ

મો.નં.૯૯૨૫૨૦૯૩૫૧

તા અમરે લી

છે . પરં તુ તેમના દ્વારા જરૂરી ઠરાવ આપેલ નિી આિી ઉપરોર્કત પત્ર નં.૨૭૪૪ તા
૩૦/૩/૧૬ દ્વારા તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રીને પર્ આ અંગેની જાર્ કરી જરૂરી
કાયાવાહી કરવા જર્ાવેલ છે .આિી ઠરાવ આવ્યેિી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કયે હદન-૭ માં
જરૂરી કાયાવાહી કરવામાં આવશે.
તા. ૧૮.૪.૧૬ ના રોજ ગ્રામસભા દરમ્યાન તલાટી-મંત્રી ને રૂબરૂ અંદાજપત્ર રકમ રૂ.
૩૭૫૦૦/-નું પાઠવવામાં આવેલ છે . તેમજ પત્ર ક્રમાંક આરએસડી/૨૫૭૦/૨૬.૪.૧૬
તેમજ આરએસડી/૨૫૫૮/૯.૫.૧૬િી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવા સારં ુ થમ ૃવતપત્રો
પાઠવવામાં આવેલ છે .
અરજદાર દ્વારા સમયમયાાદામાં ભાવપત્રકના નાર્ા ભરપાઈ નહહ િતા કે ભાવપત્રક
ભરપાઈ કરવાની સમયમયાાદા વિારી આપવા અરજી નહહ કરતા તેઓની અરજી
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અમરે લી-૧ અમરે લી

વનકાલ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

_Zq_$qZ_!&

થિળ :

પટેલ સંકુલ, અમરે લી

સમય :

૧૪:૦૦ કલાક

તાલુકાનું નામ :

અમરે લી

તા._Zq_$qZ_!& ના રોજ અમરે લી મ ૂકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનુક્ર લોક
મ

રજુઆતકતાા ન ુ નામ અને

દરબાર

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

સરનામુ

નો

૩

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતળ
ાુ

વનકાલની

જો પડતર

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હોય તો

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પડત

વનકાલની

પ્રશ્ન

ર/ નીતી

અંદાજીત

ક્રમાંક

વવષયક)

તારીખ

૩૬

શ્રી પ્રવીર્ભાઈ કીકાર્ી

સદગુરુનગર પ્રાિવમક શાળા ઉપર િી ૧૧

થિળ તપાસ મુજબ હયાત ૧૧ કેવી હરીપુરા ખેતીવાડી ફીડરની વવજ લાઈન પ્રા. શાળા નાયબ ઈજનેર શ્રી

અમરે લી

મુ વરસડા તા અમરે લી

કેવી લાઈન પસાર િતી હોય તો દુર કરવા

િી દૂ ર સલામત અંતરે આવેલ છે . જેને ખસેડવાની જરૂહરયાત રહેતી નિી.

ગ્રામ્ય

બાબત

જી.વી.કું વારદા

અમરે લી-૧ અમરે લી

વનકાલ

રીમાર્કસા

માન. કલેકટરશ્રી ને
સદરહુ બાબતે થિળ

મો.નં.૯૯૨૫૨૦૯૩૫૧

તપાસ અહેવાલ પત્ર
ક્રમાંક એમકો/ટે ક૧/૩૪૭૮/૨૨.૪.૧૬ િી
પાઠવવામાં આવેલ છે .

૪

શ્રી મુકેશભાઈ જે. ગોહહલ દે વરાજીયા ગામે ચલાલા ફીડરમાંિી લાઈટ

હાલ, દે વરાજીયા ગામે ૬૬ કેવી ગાવડકા સબ થટેશન માંિી નીકળતા ૧૧ કેવી

નાયબ ઈજનેર શ્રી

અમરે લી

મુ. દે વરાજીયા તા.

આવે છે તે ફેરવીને ગવાડાકા ફીડરમાંિી

દે વરાજીયા ફીડરમાંિી વવજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે . સદરહુ પ્રશ્નનું વનરાકરર્

જી.વી.કું વારદા

ગ્રામ્ય

અમરે લી

જોડાર્ આપવા બાબત

િયેલ છે .

મો.નં.૯૯૨૫૨૦૯૩૫૧

પ્રગવત અહેવાલની તા. ૯.૫.૨૦૧૬
તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ
યોજાયેલ લોક દરબારના પ્રશ્નો
નો પ્રગવત અહેવાલ

રજુ િયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૪

વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા

૦

વનકાલ િયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૩

પડતર રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૧

અમરે લી-૧ અમરે લી

વનકાલ

અવિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
પીજીવીસીએલ,
વતુળ
ા કચેરી, અમરે લી
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