લોક દરબારમાં આિેલ ફરરયાદોની વિગત ૨૦૧૫-૧૬
અ.

અરજદારન ં નામ તથા

પ્રશ્નની વિગત

નં.

સરનામ ં

કયા ખાતા
/ કચેરી ને

શ્રી / શ્રીમતી

લાગ પડે

પાઠિેલ જિાબ

હાલની સ્થથવતની માહીતી

છે ?

"લોક સંિાદ સેત" (લોક દરબાર) કાયયક્રમ. ૨૦૧૫-૧૬

તાલકો: 'પાદરા

તા. ૦૮.૦૯.૨૦૧૫

. જી. િડોદરા

તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ, ૩૨ નવા ઝૂપડપટ્ટીના વીજ
શ્રી પરે શભાઈ ચંપકભાઈ
૧

ગાંધી, જૂના કોઠા મહાદે વ,
જૈન દે રાસરની સામે પાદરા

પાદરા ખાતે ઝૂપડપટ્ટીના નવીન
વીજ કનેક્શન આપવા બાબતે.

પાદરા

કનેક્શન આપવા માટેના એ-૧ ફોમમ તથા જરૂરી કાગળો

અરજદાર તરફથી રૂ. ૧૦૦.૦૦ના સ્ટેમ્પ પેપર

અત્રેની કચેરીએ મોકલેલ. નગરપાલલકાની માલીકીની જગ્યા

ઉપર બાહેધરી પત્ર રજૂ કરવાથી

પર સદર ઝૂપડા આવેલ હોવાથી, ૧૦૦ રૂ ના સ્ટેમ્પ પેપર

તા.૩૦.૦૯.૧૫ના રોજ વીજ જોડાણ આપવામાં

પર બાહેધરી પત્ર રજૂ કરવા જરૂરી છે . તે રજૂ કરવામાં આવે આવેલ છે .
તે જણાવેલ.

શ્રી ગૌવરીભાઈ સોની,
૨

આંબાવાડી, પાદરા ખાતે ગણેશ ઉત્સવ દરમ્યાન ગણપતતની

આંબાવાડી સોસાયટી,

પાદરા આંબાવાડી ખાતે વાયરો

દૂ રભાષી કચેરી ની પાછળ,

ઉચા કરવા બાબતે

પાદરા

પાદરા

ગાંધી, જૂના કોઠા મહાદે વ,
જૈન દે રાસરની સામે પાદરા

પાદરા ખાતે જાસપુર રોડ ઉપર
આવેલ સ્મશાનમાં દીવાબતી (સ્રીટ

પાદરા

લાઇટ) ના વાયરો નાખવા બાબતે.

૪

હયાત આંગણવાડીનું વીજ

રોફહત માજી સરપંચશ્રી,

કનેક્શનનું મીટર સ્થળાંતર(તશફ્ટ)

મ.પો. પાટોદ, તા.પાદરા

કરવા બાબતે

તા ૧૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ, નડતરરૂપ લાઇન
ઊચી કરવાની કામગીરી પ ૂણમ કરે લ છે .

દીવાબતી(સ્રીટ લાઇટ) નવી નાખવા અંગેનો ઠરાવ અરજી

અરજદાર તરફથી આજદીન સુધી અરજી કરે લ

સાથે રજૂ કરવા જણાવેલ.

નથી.

પાટોદ ગામ ખાતે હયાત આંગણવાડી વીજ કનેક્શન
સ્થળાંતર કરી નવીન જગ્યાએ મીટર સ્થળાંતર કરવાનુ ં

શ્રી પરસોત્તમભાઈ સી.

તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ મળે લ હોય ૧ નંગ
૧૧ મીટરનો આર.એસ.જે. પોલ ઊભો કરી ને

ઊચી કરવા રજૂઆત કરે લ. જે બાબતે ચીફ ઓફફસર પાસે
પાદરા નગર પાલલકાનો ઠરાવ સદર કામગીરી માટે માંગેલ.

શ્રી પરે શભાઈ ચંપકભાઈ
૩

મુતતિ મ ૂકવાની હોય, હળવા દબાણની નડતરરૂપ લાઇન

પાદરા નગર પાલલકાનો ઠરાવ

જણાવેલ. કંપનીના પ્રવતમમાન તનયમ અનુસાર હયાત
પાદરા

વીજ કનેક્શન કાયમી ધોરણે રદ કરી (PDC) જરૂરી કાગળો
સાથે રદ કરવા માટે ની અરજી કરવા તથા નવીન
આંગણવાડીની જગ્યાએ નવીન વીજ કનેક્શન માટે અરજી

અરજદાર તરફથી આજદીન સુધી હયાત
આંગણવાડી વીજ કનેક્શનનુ ં મીટર
સ્થળાંતર(તશફ્ટ) કરવા માટેની અરજી કરે લ
નથી

કરવા જણાવેલ.
અરજદાર દ્વારા વીજ જોડાણ મેળવવા માટે
૫

શ્રી ભાસ્કરભાઈ પ્રફુલ્લભાઈ

ભાયલી ગામે નવીન વીજ કનેક્શન

પટેલ મ.પો. સાધી, તા.પાદરા આપવા બાબતે

પાદરા

ભાયલી ખાતે નવીન વીજ કનેક્શન આપવા બાબત.

તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૫ના રોજ અરજીની નોંધણી
કરાવવામાં આવેલ અને ૨૪.૧૦.૧૫ ના રોજ
વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે .

“લોક સંિાદ સેત” (લોક દરબાર) કાયયક્રમ ૨૦૧૫-૧૬
૬

સાવલી

તાલકોોઃ સાવલી

તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૫

જી.િડોદરા

શ્રી કેતનભાઇ ઇનામદાર,

સાવલી તાલુકાના ડુ ગ
ં રીપુરા અને

ખેતરમાં આવેલ છુટા છવાયા મકાનોમાં ખેતીવાડી ફીડર

સદર ગામના કોઈ પણ અરજદાર દ્વારા તેઓનું

ધારાસભ્યશ્રી

કાછીયાપુરા પેટાપરાને જયોતતગ્રામ

પરથી એસ.ડી.ટી. દ્વારા સીંગલ ફેઝ સપ્લાય ૨૪ કલાક

મકાન ગામતળમાં આવેલ છે તેવો દાખલો રજૂ

યોજનાનો લાભ શરૂઆતથી

આપવામાં આવે છે . ફકત ગામતળની જગ્યામાં જ

કરવામાં આવેલ નથી.

આપવામાં આવેલ નથી અને

જયોતતગ્રામ ફીડર પરથી સપ્લાય આપવામાં આવે છે .

ખેતીવાડી ફીડર પરથી સપ્લાય

મામલતદારશ્રી તરફથી ગામતળનો દાખલો રજુ થયેથી

આવે છે તો આ પેટાપરા

જરૂરી મોજણી કરી મંજુરી માટે મોકલવામાં આવશે.

જયોતતગ્રામ ફીડર પરથી જોડી
૭

શ્રી કેતનભાઇ ઇનામદાર,

આપવા.
જુ ના તશહોરા ગામના પેટાપરા

ખેતરમાં આવેલ છુટા છવાયા મકાનોમાં ખેતીવાડી ફીડર

સદર ગામના કોઈ પણ અરજદાર દ્વારા તેઓનું

ધારાસભ્યશ્રી

ખોડીયારનગરમાં તશહોરા એજી

એસ.ડી.ટી. દ્વારા સીંગલ ફેઝ સપ્લાય ૨૪ કલાક આપવામાં

મકાન ગામતળમાં આવેલ છે તેવો દાખલો રજૂ

ફીડર દ્વારા સપ્લાય મળે છે અને

આવે છે . ફકત ગામતળ ની જગ્યામાં જ જયોતતગ્રામ ફીડર

કરવામાં આવેલ નથી.

સદર મકાનો ગામતળમાં આવેલ છે

પરથી સપ્લાય આપવામાં આવે છે . મામલતદારશ્રી

તો તેઓને જયોતતગ્રામ ફીડર

તરફથી ગામતળ નો દાખલો રજુ થયેથી જરૂરી મોજણી કરી

પરથી સપ્લાય આ,વામાં આવે.

મંજુરી માટે મોકલવામાં આવશે.

વધુ લોડના કારણે એસ.ડી.ટી.
વારં વાર રીપ થાય છે .

ડેસર

અ.

અરજદારન ં નામ તથા

નં.

સરનામ ં

પ્રશ્નની વિગત

કયા ખાતા
/ કચેરી ને

શ્રી / શ્રીમતી

લાગ પડે

પાઠિેલ જિાબ

હાલની સ્થથવતની માહીતી

છે ?
૮

શ્રી કેતનભાઇ ઇનામદાર,
ર ાદ
તાલુ
ો નવો
બનેલ
છે અને
"લોક ડેસંસિ
સેકત
" (લોક
દરબાર)
ધારાસભ્યશ્રી

ડેસર
તુલસી ગામ
ખાતે
સબસ્ટે શન માટે
જોવામાં
કાયયક્રમ.
૨૦૧૫-૧૬
તાલ
કો:નવા
'પાદરા
તા. જગ્યા
૦૮.૦૯.૨૦૧૫

૭/૧૨
ઊતારા રજૂ કરે લ છે . તેથી તાંતત્રક
. જી. ના
િડોદરા

હાલમાં ફકત ડેસર ગામ ખાતે સબ

આવે છે અને તેના ૭/૧૨ ના ઉતારા આપવા માટે ગામના

સ્ટેશન છે અને તેમાંથી નીકળતા

સરપંચશ્રી ની જણાવેલ છે .

ચકાસણી કયામ બાદ આગળ ની કાયમવાહી
કરવા માં આવશે.

નાયબ ઇજનેર દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ તપાસણી કરી જરૂરી

અરજદાર દ્વારા ઘરવપરાશનુ ં વીજ જોડાણ

દસ્તાવેજો સાથે અરજી ની નોંધણી કરાવવા માટે

મેળવવા, અરજીની નોંધણી કરાવવામાં

માગમદશમન આપવામાં આવેલ છે .

આવેલ નથી.

ફીડરોની લંબાઇ ઘણી હોવાથી વીજ
તવક્ષેપ વઘુ થાય છે માટે ડેસર
તાલુકા ને નવું સબ સ્ટેશન આપી
લાઇન ની લંબાઇ ઓછી કરવી
જેથી લોક ફરીયાદ ઓછી થઇ શકે.
૯

તવમળાબેન ફદલીપભાઇ સોની પોઇચા (રા) ગામે નવા તવજ
કનેકશન બાબત.

મંજુસર

