પત્રક – ૧
“લોક સંવાદ સેત ુ ” અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ : ૦૩.૦૪.૧૬
સ્થળ :.ર્ારીયાધાર
સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે
જિલ્લાન ંુ નામ :ભાવનર્ર
તા. ૦૩.૦૪.૧૬. ના રોિ ર્ારીયાધાર મ ૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ની વવર્તો:
વનરાકરર્
પ્રશ્ન
નં.

રજુઆતકતાગ ન ુ
નામ અને
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆત
ની વવર્ત

કરનારા
િવાબ/વનર્ગયની વવર્ત

અવધકારીશ્રીના
નામ અને

પેટા વવભાર્ીય
કચેરી

વવભા
ર્ીય
કચેરી

વતુળ
ગ
કચેરી

વનકાલની સ્સ્થતી

િો પડતર હોય તો

(વનકાલ/પડતર/

વનકાલની

નીતી વવષયક)

સમયમયાગ દા

મોબાઇલ નંબર
માનર્ઢ ર્ામે
પસાર થતી
૧૧ કેવી
૧

ઉદયર્ીરી

સાતપડા એ.જી

િયંતર્ીરી

માં વસિંર્લ

ર્ોસ્વામી

ફેઇઝ માં
પાવર સપ્લાય
પુરતો ના
મળવા બાબત.

૧૧ કેવી સાતપડા એ.જી
ફીડર ના એલ.એસ.ટી નો

જે પી મશરૂ

અથીર્ નબળો હોય વસિંર્લ

ના.ઈ

ફેિીંર્ દરવમયાન પુરતો

મો-

ર્ારીયાધાર-૨

પાલી

ભાવ

પાવર મળતો ન હતો જે માટે

૮૯૮૦૦૩૧૭૫૭

સ.ડી

તાર્ા

નર્ર

તા:૨૨.૩.૨૦૧૬ ના રોિ
સદર એલ.એસ.ટી અથીર્ને
રી એર્કટીવેટ કરે લ છે

વનકાલ

રીમાર્કસગ

પ્રર્વત અહેવાલ તા. ............
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૧

તા. .................. રોિ યોજાયેલ

વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા

૦

લોક દરબારના પ્રશ્નોની વવર્ત

વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૧

પડતર રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૦

પત્રક – ૨

અવધક્ષક ઇિનેરશ્રી,
પીજીવીસીએલ,
વવભાર્ીય કચેરી

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોિ યોજાનાર લોક દરબાર કાયગક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૦૧/૨૦૧૬
પેટા વવભાર્ીય કચેરી : ર્ારીયાધાર-૨ વવભાર્ીય કચેરી પાલીતાર્ા વતળ
ગ ુ કચેરી, ભાવનર્ર.
રજૂઆત કતાગ ન ંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટંુ કી વવર્ત

અરિદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે

સરનામ ંુ

રીમાકગ સ

થયેલ વનર્ગયની ટૂકમાં વવર્ત

૧

૨

૩

૪

૧૧ કેવી સાતપડા એ.જી ફીડર ના

ઉદયર્ીરી િયંતર્ીરી ર્ોસ્વામી

માનર્ઢ ર્ામે પસાર થતી ૧૧ કેવી

એલ.એસ.ટી નો અથીર્ બરાબર ના હોય

સાતપડા એ.જી માં વસિંર્લ ફેઇઝ માં

પાવર પુરતો મળતો ના હતો જે માટે

પાવર સપ્લાય પુરતો ના મળવા

તા:૨૨.૩.૨૦૧૬ ના રોિ સદર અથીર્ વાયર

બાબત.

નવો નાખી અથીર્ ની કામર્ીરી પ ૂર્ગ કરે લ
છે . અને પ્રશ્ન નો વનકાલ કરે લ છે .

પ્રતી,
(૧) અવધક્ષક ઇિનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વતળ
ગ ુ કચેરી, ભાવનર્ર
(૨) અરિદાર શ્રી ઉદયર્ીરી િયંતર્ીરી ર્ોસ્વામી
મ;ુ - માનર્ઢ તા, ર્ારીયાધાર
જી:- ભાવનર્ર.
આપની રજૂઆત અન્વયે તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોિ સવાર ના ૧૦:૩૦ કલાકે
મામલતદાર કચેરી, ર્ારીયાધાર સ્થળે
િરૂરી આધારો સાથે હાિર રહેવા વવનંતી છે .
કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી,
પીજીવીસીએલ,

વવભાર્ીય કચેરી, પાલીતાર્ા.

