લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ : ૧૯/૦૫/૨૦૧૬તાલુકો: ભાવનગર
વતુળ
ુ કચેરી : ભાવનગર = વવભાગીય કચેરી : ભાવનગર સીટી -૨ = પેટા વવભાગીય કચેરી : ઘોઘા સ.ડી.
પ

રજૂઆતકતાુ નું

પ્રશ્ન /

શ્ન

નામ અને

નં.
૧

જવાબ / વનર્ુય ની વવગત

વનરાકરર્ કરનારા

વનકાલની સ્થિવત

રીમાકુ સ

રજૂઆત ની

અવિકારીશ્રી ના નામ

(વનકાલ / પ્રગવત

સરનામું

વવગત

અને મોબાઈલ નંબર

હેઠળ/ નીવત વવષયક)

સરપંચશ્રી,

નવા

સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત, નવા રતનપરની રજૂઆત ઘોઘા કચેરીને

આર.આર. શેઠ,

વનકાલ

ગ્રામ પંચાયત,

રતનપર

ઈનવડુ નંબર ૨૫૪, તા: ૬-૨-૨૦૧૬ ના રોજ મળે લ. જે સંદભુમાં સવે

ના.ઈ.મો.નં.

તા:૧૮-૫-૧૬

નવા રતનપર,

ગામે

કરી અંદાજપત્ર તા:૧-૩-૨૦૧૬ ના રોજ પાઠવામાં આવેલ. જેની નાર્ા

૯૮૭૯૬૧૯૨૭૮

તા:જી:

આજીપીર

રૂ.૨૮૦૦૦૦ માનનીય મંત્રીશ્રી પરશોતમભાઇ સોલંકીની ગ્રાન્ટમાંિી તા:૧-

ઇન્થટોલ

ભાવનગર

વવથતારમાં

૪-૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ િયેલ છે . જેમાં એચ.ટી. ૦.૨૮૫ કી.મી,

કામગીરી પ ૂર્ુ કરે લ

વીજળીકરર્

એલ.ટી ૦.૫૪૪ કી.મી. તિા ૫ કેવીએ ટ્રાન્સફોમુર નંગ ૨ ની કામગીરી

છે .

બાબત

કરવાની હતી. જેમાં લાઈન કામ પ ૂર્ુ કરે લ છે . ૫ કે વીએ ટ્રાન્સફોમુર નંગ

તા: ૧૮/૦૫/૧૬ ના
રોજ

૫

કે વીએ

ટ્રાન્સફોમુર નંગ ૨
કરવાની

૨ ઇન્થટોલ કરવાની કામગીરી તા ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ના રોજ પ ૂર્ુ કરવામાં
આવશે. સદર વવથતારના લાભાિીઓ દ્વારા વનયત નમુનાના અરજી
પત્રકમાં જરૂરી આિાર પુરાવા સાિે અરજી કરવામાં આવેિી વીજ જોડાર્
અંગે ની કાયુવાહી કરવામાં આવશે.
૨

સરપંચશ્રી,

ખેતીવાડી

ઘોિા પેટા વવભાગીય કચેરી હેઠળ નવા રતનપર ગામમાં વષુ ૨૦૧૫-

આર.આર. શેઠ,

વનકાલ

ગ્રામ પંચાયત,

વીજ જોડાર્

૧૬ દરવમયાન,નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ અંગે ની કુ લ ૯ અરજીઓ

ના.ઈ.મો.નં.

૦૭.૦૬.૧૬

નવા રતનપર,

માં વવલંબ

આવેલ હતી. જેના અંદાજપત્રો ભરપાઈ િયેલ છે . ખેતીવાડી નવા વીજ

૯૮૭૯૬૧૯૨૭૮

તા:જી:

િવા બાબત

જોડાર્ વનયત સમય મયાુ દામાં આપવા અંગેન ંુ આયોજન છે , જે તમામ

૦૭.૦૬.૨૦૧૬ના

૯ ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ તા ૧૬.૦૬.૨૦૧૬ સુિીમાં અરજદારની

રોજ પ ૂર્ુ કરે લ છે .

ભાવનગર

પ્રાયોરીટી મુજબ આપવામાં આવશે.

નવા

રતનપર

ગામમાં ૯ ખેતીવાડી
અંગે ના

કામ

તા.

