તા ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર “લોક સંવાદ સેત ુ કાયયક્રમ” અંતર્યત રજુ થયેલ પ્રશ્નની વવર્ત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ : ૨૧.૦૫.૨૦૧૬
સ્થળ : નવા માકે ટ યાર્ય , કકસાન ભવન હોલ, ત્રીજો માળ, ર્ોંર્લ
સમય : સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે
તાલુકાનું નામ:- ર્ોંર્લ
જીલ્લાનું નામ : રાજ્કોટ

પ્રશ્ન

અરજદારશ્રીનુ નામ

રજી.નં.

અને સરનામુ

૧૨/૨૦૧૬

શ્રી મનસુખભાઈ
આર. સખીયા
૬-મહાદે વવાડી,

અરજીની વવર્ત

વનકાલ અંર્ેની વવસ્ત ૃત વવર્ત

સંબવિત વવભાર્
અથવા કચેરી

વવજ

પેટા વવભાગીય

અરજદાર શ્રીની તેઓના ખેતીવાડીમાાં વવજ તાર ઉંચા લેવા બાબતની રજૂઆત

તાર

લેવા

કચેરી,

અનુસધ
ાં ાને તા. ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ નાાં રોજ કાયયપાલક ઇજનેર ગોંડલ દ્વારા અરજદારની

બાબત.

ગોંડલ

રીમાર્કસય

નકારાત્મક

ખેતીવાડીમાાં
ઊંચા

હકારાત્મક/

પી જી વી સી

સાથે રહીને રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરે લ અને તેઓશ્રીના

એલ, ગોંડલ

રોજ વનરાકરણ કરી આપેલ છે . આ બાબતે અરજદાર દ્વારા સહમતી દર્ાયવેલ છે .

હકારાત્મક

વનકાલ

હકારાત્મક

વનકાલ

હકારાત્મક

વનકાલ

પ્રશ્નનુ ાં તા. ૧૭.૦૫.૨૦૧૬ના

ગ્રામ્ય-૧
૦૩/૨૦૧૬

શ્રી ચાંદુભાઈ

કુ વામાાં

પાણી

ન

અંગેન ુ ાં

પેટા વવભાગીય

અરજદારશ્રીની તેઓના કુ વામાાં પાણી ન હોવા અંગેન ુ ાં તલાટીનુ ાં દાખલો ન હોવાથી

કચેરી,

એક સવે નાંબરમાાંથી બીજા સવે નાંબરમાાં ર્ીફ્ટીંગની માંજૂરી ન મળવા બાબતની

ધનજીભાઈ વેકરીયા

હોવા

ભગવતીપરા, જૂની

તલાટીનુ ાં દાખલો ન

પી જી વી સી

રજૂઆત અનુસધ
ાં ાને અરજદાર દ્વારા કુ વામાાં પાણી ન હોવા અંગેન ુ ાં પાંચરોજકામ તેમજ

હોવાથી

સવે

એલ, ગોંડલ

તલાટીની સહી સાથેનો દાખાલો પેટા વવભાગીય કચેરીમાાં રજુ કરતા પી જી વી સી

બીજા

ગ્રામ્ય-૧

એલ દ્વારા ૫૭૮૧ તા-૦૬.૦૫.૨૦૧૬ નાાં રોજ ર્ીફ્ટીંગની માંજૂરી આપી દીધેલ છે અને

પોસ્ટ ઓફ્ફીચે
સામે, ગોંડલ

એક

નાંબરમાાંથી
સવે

નાંબરમાાં

ભાવપત્રક આપેલ છે . જે ભરપાઈ થયે ર્ીફ્ટીંગની કામગીરી પ ૂણય કરવામાાં આવર્ે.

ર્ીફ્ટીંગની માંજૂરી ન

આ બાબતે અરજદાર દ્વારા સહમતી દર્ાયવેલ છે અને કોઈ ફરરયાદ નથી.

મળવા બાબત.
૧૧/૨૦૧૬

શ્રી જયાબેન

ઇલેક્ટ્રિક

મનસુખભાઈ
વસદ્પરા
સ્ટે સન પ્લોટ,
તાલુકા સેવા સદન
સામે, ગોંડલ

પેટા વવભાગીય

અરજદાર શ્રીની ઇલેક્ટ્રિક લાઈન દુ રસ્ત કરવા અથવા ઝાડ કાઢી નાખવા બાબતની

દુ રસ્ત કરવા અથવા

કચેરી,

રજૂઆત અનુસધ
ાં ાને તા-૧૪.૦૫.૨૦૧૬ નાાં રોજ ઇલેક્ટ્રિક લાઈનને નડતર રૂપ ઝાડ

ઝાડ કાઢી નાખવા

પી જી વી સી

કાપી પ્રશ્નનુ ાં વનરાકરણ લાવી આપેલ છે . આ બાબતે અરજદાર દ્વારા સહમતી દર્ાયવેલ

બાબત.

લાઈન

એલ, ગોંડલ ર્હેર.

છે .

