ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
ુ કચેરી, જામનગર
પશ્ચિમ ગજ
ુ સેિા સદન,
સ્થળ : મહેસલ

લોક દરબાર તારીખ : ૦૨.૦૪.૨૦૧૬ શશ્ચનિાર

સમય : ૧૦.૦૦ કલાકે

તાલકુ ો : જામનગર

શરૂસેકશન રોડ, જામનગર
ુ યમંત્રીશ્રી આનંદીબેન પટે લની હાજરીમાં યોજાયેલ “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર”
તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જામનગર મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા માનશ્ચનય મખ્
અંતગુ ત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિગતો:
(પ્રગશ્ચત અહેિાલ તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૬)
પ્રશ્ર્ન
નંબર

૧૮

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિગત

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંગે નો જિાબ

રીમાકુ સ

શ્રી માિજીભાઇ મોહનભાઇ ઉંડ-૧ શ્ચસિંચાઇ યોજના આિારીત

ઉંડ-૧ શ્ચસિંચાઇ યોજના આિારીત ઉદિહન શ્ચસિંચાઇને ખાસ પેકેજ નક્કી

શ્ચનશ્ચત

ુ
દુિાગરા, મ.ુ નંદપર

ઉદિહન શ્ચસિંચાઇ ને ખાસ પેકેજ

કરીને અસરગ્રસ્ત ખેડુતોને તાત્કાલલક ખેતીિાડી િીજજોડાણ આપિાની

(િીરપર), તા.જામનગર

નક્કી કરીને અસરગ્રસ્ત ખેડુતોને

બાબત નીશ્ચત શ્ચિષયક છે . આથી આ બાબતે ઉચ્ચસ્તરે થી શ્ચનણુય આવ્યે

તાત્કાલલક ખેતીિાડી િીજજોડાણ

ુ ાં સદર ખેડત
ૂ ો દ્વારા
ર્રંુ તજ આગળની કાયુિાહી કરિામા આિશે. િધમ

આપિા બાબત.

સામાન્ય યોજના હેઠળ ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણ મેળિિા અરજી કરિામાં

શ્ચિષયક
પ્રશ્ન

ુ બ પેટા શ્ચિભાગમા અગ્રતા ક્રમ મજ
ુ બ આગળની
આિશે તો શ્ચનયમ મજ
કાયુિાહી કરિામાં આિશે.
૩૯

૪૧

ુ ુપરા ગ્રામ શ્રી નાથાભાઇ આંબાભાઇના
સરપંચશ્રી, સય

અરજદારશ્રી

પંચાયત

ખેતીિાડી શ્ચિજજોડાણમાં નામ

ુ ુતા કરિામાં આિતા, નામ બદલીની કાયુિાહી પણ
ુ ુ
દસ્તાિેજો ની પત

બદલી કરિા બાબત

ુ દ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે .
કરી પ્રશ્નન ુ સખ

દ્વારા

તા.૨૯.૦૨.૨૦૧૬ના

રોજ

તાજેતતરના

જરૂરી

શ્રી રમેશભાઇ ગોપાલભાઇ ખેતીિાડી શ્ચિસ્તારમાં શ્ચિજબીલ ન શ્ચિજબીલો ગામ તથા િાડી શ્ચિસ્તારમાં મીટરરીડરો દ્વારા શ્ચનયશ્ચમત રીતે
કોઠીયા,

મળિા તથા િીજકનેકશન મા

ુ િ
આપિામાં આિે છે . તદઉપરાંત નામબદલીની અરજીના અનસ
ં ાને

શ્ચનકાલ

શ્ચનકાલ

ુ ુપરા
મ.ુ સય

નામબદલીની અરજીઓ ન

જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે અરજીઓ સ્િીકારિામાં આિે છે . ત્યારબાદ જરૂરી

સ્િીકારિા બાબત.

કાયુિાહી

ુ ુ
પણ

કરિામાં

આિે

છે .

ુ ાં
િધમ

હાલમાં

શ્ચિભાલગય

કે

પેટાશ્ચિભાલગય કચેરી ખાતે નામ બદલીની કોઇ અરજી પડતર નથી.
૪૩

શ્રી ભરતભાઇ કેતનભાઇ

ુ ાુપરા ગામે સમશાન પાસે
સય

ુ િ
ુ ુપરા ગામે સમશાન પાસે રસ્તા ઉપરનો
સદર અરજીના અનસ
ં ાને સય

ુ ુપરા,
મગ
ંુ રા, મ.ુ સય

રસ્તા ઉપર શ્ચિજપોલ દુર કરિા

શ્ચિજપોલ સદર અરજદારશ્રીને સાથે રાખીને તા.૨૭.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ

તા.જામનગર

બાબત.

કોઇ ને નડતરરૂપ ન થાય તે રીતે ફેરિી આપેલ છે . આમ સદર પ્રશ્નન ુ

શ્ચનકાલ

ુ દ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે .
સખ
૪૯

સરપંચશ્રી, બેરાજા ગ્રામ

ખેતીિાડી િીજલાઇન ફેરિિા

બેરાજા ગામમાથી પસાર થતી ખેતીિાડી ૧૧ કેિી લાઇન અન્ય જગ્યાએ

પંચાયત, તા.જામનગર

તથા િાડીશ્ચિસ્તાર મા શ્ચનયમીત

ફેરિિા માટે ના કામન ુ તાત્રીંક સિસર સરપંચશ્રીને સાથે રાખીને અન્યને

મીટર રીડીંગ કરિા બાબત.

ુ ુ કરે લ છે . જેમાં અન્ય જગ્યાએથી લાઇન
નડતરૂર ન થાય તે રીતે પણ

શ્ચનકાલ

ફેરિિા માટે નિી ૭૫૦મીટર લાઇન ઉભી કરિી પડે તેમ હોઇ, સદર
કામની તાત્રીંક મજુ ંરી મળી ગયેલ છે પરં ર્ ુ સ્થળ ઉપર કામગીરી કરિા
જતાં તા.૧૦.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ લાઇનમાં િાયર ખેંચિા બાબતે િાંિો
પડેલ છે . જે અંગે સરપંચશ્રીને િાંિાન ંુ શ્ચનરાકરણ કરિા માટે જાણ કરે લ
ુ ુ
છે . સદર િાંિાન ંુ શ્ચનરાકરણ આિતા તા.૦૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ કામ પણ
ુ દ શ્ચનરાકરણ થયેલ છે . ઉપરાંત િાડી
કરે લ છે . આમ, સદર પ્રશ્નન ંુ સખ
શ્ચિસ્તારમાં શ્ચિજબીલો ન મળિા બાબતે બેરાજા િાડીશ્ચિસ્તારમા શ્ચિજબીલો
ુ દ શ્ચનરાકરણ
ગામ તથા િાડીના મીટર રીડરો દ્વારા કરાિી આ પ્રશ્નન ુ સખ
કરે લ છે .
૬૦

સરપંચશ્રી,

મફત પ્લોટ ગામતળ ઉપરથી

ુ િ
સરપંચશ્રી, મોટી ખાિડી ગ્રામ પંચાયતની સદર રજુઆત અનસ
ં ાને

મોટીખાિડી ગ્રામ

પસાર થતી િીજલાઇન બદલી

તેમને સાથે રાખીને નાયબ ઇજનેરશ્રી, સાપર પેટાશ્ચિભાલગય કચેરી દ્વારા

પંચાયત, તા.જામનગર

કરી આપિા બાબત.

તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ સ્થળ સિસર કરિામાં આિેલ અને અગાઉ સદર
શ્ચિજલાઇન ઉભી કરિા દરમ્યાન ઉદભિેલ િાંિાન ંુ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે . જે

શ્ચનકાલ

અન્િયે સદર શ્ચિજલાઇનને મફત પ્લોટ ઉપરથી અન્ય જગ્યાએ કોઇને
ુ ુ
નડતરરૂપ ન થાય તે રીતે ફેરિિાન ંુ કામ તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ પણ
ુ દ શ્ચનરાકરણ કરે લ છે .
કરાિી આ પ્રશ્નન ુ સખ

