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

૦૧.૦૪.૧૬

થિળ :

તાલુકા સેવા સદન

સમય :

સવારે ૧૦:૦૦

તાલુકાનું નામ :

ગીર ગઢડા

તા. ૧.૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગીરગઢડા મ ૂકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનુક્ર લોક
મ

દરબાર

રજુઆતકતાાન ુ નામ અને

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

સરનામુ

નો

૧

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાગીય

વતુળ
ા

વનકાલની

જો પડતર

અવિકારીશ્રીના નામ

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

સ્થિતી

હોય તો

અને મોબાઇલ નંબર

કચેરી

(વનકાલ/પડત

વનકાલની

પ્રશ્ન

ર/ નીતી

અંદાજીત

ક્રમાંક

વવષયક)

તારીખ

૨૦

શ્રી ભરતકુ માર
કાાંતતલાલ ગગ્દે વ .

જિ.ઈ.બી.ખાતુાં પેસ કદ્મીમાાં આવેલ મકાન

ગુિરાત સરકાર શ્રીના ઝુપડા તવિણીકરણ યોિનાના ઠરાવ ક્રમાાંક

અને દુ કાન ને મીટર આપે છે જે શેના

આર.ઈ.એસ./૧૦૯૪/૪૪૦૩/ક ૧ તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૫ મુિબ મકાન માાં વીિ િોડાણ આપવામાાં

આધારે આપે છે . જેની પાસે મકાન કે

આવે છે .તળ ઉપરાાંત પેશકદ્મીમા આવેલ મકાન કે દુ કાન માાં આ યોિના હેઠળ વીિ િોડાણ

દુ કાન ના કોઈ પુરાવા હોતા નથી છતા

આપતા પહેલા લાભાથી પાસેથી પેશકદમી વળી િમીન પોતાની નથી તેવ ુાં બાહેધરઈ પત્રક

મીટર કઈ રીતે આપી શકે છે .

કરાવીને લેવામાાં આવે છે અને વીિ િોડાણ આપવામાાં આવે છે .

નાયબ ઇિનેર,
પીજીવીસીએલ,
ગીરગઢડા. મો
૭૫૬૭૦૮૯૪૦૬

ગીરગઢડા

ઉના

અમરે લી

તનકાલ

નાયબ ઇિનેર,
પીજીવીસીએલ,
ગીરગઢડા. મો
૭૫૬૭૦૮૯૪૦૬

ગીરગઢડા

ઉના

અમરે લી

તનકાલ

નાયબ ઇિનેર,
પીજીવીસીએલ,
ગીરગઢડા. મો
૭૫૬૭૦૮૯૪૦૬

ગીરગઢડા

ઉના

અમરે લી

તનકાલ

ાં
ધોડાવડી ગામ િગલ
તવસ્તારમાાં આવત ુાં હોઈ ધોડાવડી ગામમાાં જ્યોતતગ્રામ યોિનામાાંથી વીિ
પુરવઠો મળતો નાથી પરાં ત ુ ધોડાવડી ગામે ખેતીવાડી ફીડરમાાંથી પાવર આપવામાાં આવે છે
ગીરગઢડા તાલુકાની ધોડાવડી પ્રાથતમક
૨

૪૮

આચાયયશ્રી, ધોડાવડી

શાળામાાં લલત સુતવધા વારાં વાર એક

પ્રાથતમક શાળા.

અઠવાડડયુાં દીમ મળાં છે તેમિ પાણીની
મોટર પણ ઉપડી શક્તત નથી.

જેમાાં એલ.ડી.સી.ની સુચના મુિબ ખેતીવાડી ફીડરના સમય મુિબ આઠ કલાક થ્રી ફેઈઝ અને
સોળ કલાક તસિંગલ ફેઈઝ પાવર સપ્લાય આપવામાાં આવે છે. તદુ પરાાંત િયારે સોલાર હોમ
લાઈટ માટેની જાહેરાત થઇ ત્યારે ધોડાવડી ગામે ત્રણ થી ચર વાર પીજીવીસીએલ ઓફીસ
દ્વારા ગામલોકોને િણાવેલ તેમિ પ્રાથતમક શાળા માાં આ બાબતે કેમ્પ પણ રાખેલ પરાં ત ુ
પ્રાથતમક શાળામાાં વીિ મીટર હોઈ તેઓએ માાંગણી કરે લ નથી જેથી પ્રાથતમક શાળામાાં
કોમ્પુટર તેમિ મોટર ચાલુ કરવા માટે સોલાર લાઈટ ફીટ કરવાની હોઈ તો તેમને તેમના
શોક્ષણ તવભાગ દ્વારા કાયયવાહી કરાવવી.
જી.ઈ.આર.સી. નાાં રે ગ્યુલેશનનાાં સપ્લાયકોડના નોટીફીકેશન નાં- ૧૧-૨૦૦૫ ના સેકશન-૪
પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાાંટ ઓફ સપ્લાય તલોઝ નાં- ૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક પ્રીમાઈસીસમાાં સરખા હેત ુ

શ્રી ગુિરીયા
૩

૬૯

અસ્વીનભાઈ
મેઘજીભાઈ.

એક સવે નાંબરના બે કે તેથી વધુ તવભાગ
થયેલા હોઈ પરાં ત ુ વીિ િોડાણ એક
વ્યક્તતના નામે હોઈ છે અને તેિ સવે
નાંબરમાાં બેન્કનો બોિો હોવાથી ભાયુાં ભાગની
એન્ટરી થતી નથી તોઆવા ડકસ્સમાાં કાતો
મામલતદાર સાહેબે બોજા સહીત એન્રી
પાડવા અથવાતો ગી.ઈ.બી.એ અલગ અલગ
માાંગણી પ્રમાણે કનેતશન આપવા.

માટે એક કરતાાં વધુ વીિ િોડાણ આપી શકતા નથી. પરાં ત ુ િો એક િ સવે માાં એક થી વધારે
ભાઈઓ અલગ અલગ ખેતી કરતાાં હોય અને તે સવે નાંબર અલગ-અલગ ખાતા મુિબ
તવભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરે ક ખાતાના અલગ અલગ ખાતેદારે જે તે ખાતાનુાં કાયદાકીય
અક્સ્તત્વ પ્રમાલણત કરવા માટે મહેસ ૂલ નોંધણી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ (હતતપત્રક) જેમાાં
પરીવતયન / ફેરફારની નોંધ, ડડસ્ટ્સ્રતટ ઇન્સ્પેતટર ઓફ લેન્ડ રે કોડય (ડીઆઈએલઆર) દ્વારા
પ્રમાલણત કરે લ િમીન માપણી શીટ / ગામનો નતશો વગેરે દસ્તાવેિો ની ખરાઈ કયાય બાદ
િો સદર મહેસ ૂલી માડહતી તવભાજીત થયેલ સવે નાંબરના અલગ-અલગ ખાતા નાંબરની
કાયદાકીય રીતે અલગ અક્સ્તત્વ પુરવાર થતુાં હોય તો દરે ક ખાતા ની સામે તવભાજીત થયેલ
સવે નાંબરમાાં અલગ ખાતેદારને ખેતીવાડી વીિ િોડાણ આપી શકાય છે .
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રીમાર્કસા

પ્રગવત અહેવાલની તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૬
રજુ િયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા
તા. ૫.૮.૨૦૧૫ ના રોજ
વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા
યોજાયેલ લોક દરબારના પ્રશ્નો
વનકાલ િયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા
નો પ્રગવત અહેવાલ
પડતર રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા

૩
૦
૩
૦
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