પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૧૪/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

સરનામ ાંુ
૧

kn&Bie Grms)Bie pT[l m&:sDli, ti :- m&L)

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે

રીમાકય સ

થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં વવગત
૨

૩

jyi[t)g\immi> stt (vj p&rvqi[ sDli gimn[ 11 k[.v) plisi j[.Jviy
cil& riKvi bibt.
f)Drmi>Y) pivr aipvimi> aiv[ C[. sdr
f)Drmi> nv gimi[ni[ smiv[S Yiy C[ sdr
f)Drni> m[ks)mm a[Àp)yr cil& vP< drÀyin
98 a[Àp)yr ni[>Giy[l C[ j[ a[Àp)yr 150
s&G) phi[c[ ti[ k>pn)ni> (nym an&sir
f)Drni> (vBijnn) p\k\)yi krvimi> aiv[ C[.
hilmi> sdr f)Drni> m[ks)mm a[Àp)yr
p)Jv)s)a[lni> pv<tmin Giri Gi[rN krti
ai[Ci hi[y t[mj sdr f)Dr vi[9T[j
r[³y&l[Sn (nyt myi<dimi> hi[y hilmi>
f)Drni> (vBijnn) j$r)yit jNit) nY).
j[ aip sih[bn[ (v(dt Yiy.

૪
વનકાલ

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૫૧/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં વવગત

રીમાકય સ

૨

૩

૪

સરનામ ાંુ
૧

ci]hiN h[m&Bi nin&Bi m&:- umrDi,
ti :- m&L)

umrDi sb AT[Snmi>Y) 11 k[.v) umrDi sb AT[Snmi>Y) m&L) p[Ti (vBig)y kc[r) ni> k&l 6, 11 k[.v) f)Dr n)kL[ પ્રગવત હેઠળ
(vj Yi>Blini> viyri[ r)p[r krvi
C[. j[ tmim f)Drn&> j$r) pi[l T& pi[l sv<[ ni> kim n&> aiyi[jn krvimi> aiv[l C[. ૩૦/૦૫/૨૦૧૬
bibt.
sv<[ kimg)r) p&N< Yyi bid p\iyi[r)T) ni> Gi[rN[ f)Drni> mis m[eºT[nºsni[ p\i[g\im
ti-15-04-16 Y) ki[pi[<r[T ai[f)sn) s&cni> m&jb kimg)r) cil& kr) d[vimi>
aivS[ sdr tmim f)Dri[ni> mis m[eºT[nºsn) kimg)r) ci[misi ph[li p&N< krvin&>
aiyi[jn kr[l C[.
umrDi sb AT[Snmi>Y) m&L) p[Ti (vBig)y kc[r)ni> k&l 4 K[t)viD) f)Dr n)kL[ C[.
j[mi>Y) s)>gl f[ez v)j ji[DiNn) arJni> an&s>Gin[ hilmi> 11 k[.v) mi$t)
f)Dr pr a[l.a[s.T) T^iºsfi[m<r m&k)n[ s)>gl f[ez ci[v)s klik pivr aipvimi>
aiv[ C[. bik)ni> #iN f)Dri[mi> hilmi> ki[e arjdirn) arJ n aiv[l hi[y j[Y)
a[l.a[s.T) T^iºsfi[m<r m&k[l nY) arJ aiÄy[ s)>gl f[ez 24 klik pivr
aipvi a>g[n) kiy<vih) krvimi> aivS[. j[ aip sih[bn[ (v(dt Yiy.

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૫૬/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં

સરનામ ાંુ
૧

mi[r) $ps>g h[m>ts>g m&:- (s¹Gsr
ti :- m&L)

રીમાકય સ

વવગત
૨

૩

h[m>tpr,
nl)yi,nviN)yi, m&L) p[Ti (vBig)y kc[r) h[QL aivti h[m>tpr, nl)yi,nviN)yi,
(s¹Gsr,
si[misr,
(s¹Gsr, si[misr, aiyi,sim>tpr,k[srpr, Qi>kN)yi ai tmim gimi[
aiyi,sim>tpr,k[srpr, Qi>kN)yi
vg[rmi> v)j viyr r)p[r krvi umrDi j[.J.viy f)Drmi> aiv[ C[. tYi upri[kt gimi[mi> 11 k[.v)
bibt.
si[misr K[t)viD) f)Dr Wiri v)j p&rvqi[ p&ri[ piDvimi> aiv[ C[. j[ tmim
f)Drn&> j$r) pi[l T& pi[l sv<[ ni> kim n&> aiyi[jn krvimi> aiv[l C[. sv<[
kimg)r) p&N< Yyi bid p\iyi[r)T) ni> Gi[rN[ f)Drni> mis m[eºT[nºsni[
p\i[g\im ti-15-04-16 Y) ki[pi[<r[T ai[f)sn) s&cni> m&jb kimg)r) cil&
kr) d[vimi> aivS[ sdr tmim f)Dri[ni> mis m[eºT[nºsn) kimg)r)
ci[misi ph[li p&N< krvin&> aiyi[jn kr[l C[. j[ aip sih[bn[ (v(dt
Yiy.

૪
પ્રગવત હેઠળ
૩૦/૦૫/૨૦૧૬

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૬૭/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં

સરનામ ાંુ
૧

srp>c~), k&>tlp&r, k&>tlp&r gim,
ti:- m&L)

રીમાકય સ

વવગત
૨

૩

k&>tlp&r gim[ jyi[t)g\im yi[jni k&>tlp&r gimn[ 66 k[.v) sDli sb AT[Snmi>Y) n)kLti 11 k[.v)
kiy<rt krvi bibt.
plisi j[Jviy f)Dr Wiri jyi[t)g\imni[ (vj p&rvqi[ p&ri[ piDvimi>
aiv[ C[. sdr f)Drni> m[ks)mm a[Àp)yr cil& vP< drÀyin 98
a[Àp)yr ni[>Giy[l C[ j[ a[Àp)yr 150 s&G) phi[c[ ti[ k>pn)ni> (nym
an&sir f)Drni> (vBijnn) p\k\)yi krvimi> aiv[ C[. hilmi> sdr
f)Drni> m[ks)mm a[Àp)yr p)Jv)s)a[lni> pv<tmin Giri Gi[rN krti
ai[Ci hi[y t[mj sdr f)Dr vi[9T[j r[³y&l[Sn (nyt myi<dimi> hi[y
hilmi> f)Drni> (vBijnn) j$r)yit jNit) nY). j[ aip sih[bn[
(v(dt Yiy.

૪
વનકાલ

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૬૯/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

સરનામ ાંુ
૧

rij[ºW(s>h air prmir gim- m&L),
ti:- m&L)

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની

રીમાકય સ

ટૂકમાાં વવગત
૨

૩

૪

Q[k[dirni> a[k kri[D si[L liKni> m&L) p[Ti (vBig)y kc[r) Kit[ lien kim a>g[ni> C[9li a[k vP<mi> પ્રગવત હેઠળ ૩૦/૦૪/૨૦૧૬
lien kimni> b)li[ bik) hi[vi
Q[k[dir ~) air .air prmir ni> 1-04-2015 Y) 31-03-2016
bibt
drÀyin k&l 197 b)ln) rkm $i 56,00,000/- pis krvimi>
aiv[l C[ an[ n[T p[m[ºT $i.46,42,000/- c&kvN) krvimi> aiv[l
C[. k&l 6 b)l k[ j[n) rkm $i. 5,30,000/- aRyir[ (vB)g)y
kc[r) Kit[ pis)>g h[qL C[ j[ B>Di[L aiÄyi bid q[k[dirn[ c&kvN)
krvimi> aivS[. t[mj q[k[dir~)ni> k&l 233 b)l rkm $i
43,49,000/- p[Ti (vBig)y kc[r) m&L) Kit[ p[ºD)>g C[. j[ b)li[
K&b j&ni hi[y niyb ejn[r m&L)n[ p&rt) ckisN) kr)n[ sRvr[
(vBig)y kc[r)n[ b)l rj& krvi a>g[ p#i lKvimi> aiv[l C[. j[
b)l (vBig)y kc[r)a[ rj& Yy[ pis krvi a>g[n) kiy<vih) sRvr[
p&N< krvimi> aivS[. .j[ aip sih[bn[ (v(dt Yiy.

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૭૦/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ નામ તથા

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી

સરનામ ાંુ

વવગત

૧

૨

rij[ºW(s>h air prmir gimm&L), ti:- m&L)

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં વવગત

રીમાકય સ

૩

૪

m&L) sb D)v)znni> tmim m&L) p[Ti (vBig)y kc[r) h[qL aivti ab<n-1, j[.J.viy-6, tYi K[t)viD) 28 a[m k&l 35 પ્રગવત હેઠળ
gimi[mi> m[eºT[nºs krvi
f)Dri[ C[ j[n& tbkkivir p\) mi[ºs&n m[eºT[nºs ¼lin)>g krvimi> aiv[l C[. j[ tmim f)Drn&> j$r) ૩૦/૦૫/૨૦૧૬
bibt.
pi[l T& pi[l sv<[ ni> kim n&> aiyi[jn krvimi> aiv[l C[. sv<[ kimg)r) p&N< Yyi bid p\iyi[r)T) ni>
Gi[rN[ f)Drni> mis m[eºT[nºsni[ p\i[g\im ti-15-04-16 Y) ki[pi[<r[T ai[f)sn) s&cni> m&jb
kimg)r) cil& kr) d[vimi> aivS[ sdr tmim f)Dri[ni> mis m[eºT[nºsn) kimg)r) ci[misi ph[li p&N<
krvin&> aiyi[jn kr[l C[.
k&l K[t)viD) f)Dri[ 28 mi>Y) 5 f)Dri[mi> arjdirn) arJni> an&s>Gin[ a[l.a[s.T) T^iºsfi[m<r
m&k)n[ s)>gl f[ez ci[v)s klik pivr aipvimi> aiv[ C[. bik)ni> 23 f)Dri[mi> hilmi> ki[e
arjdirn) arJ n aiv[l hi[y j[Y) a[l.a[s.T) T^iºsfi[m<r m&k[l nY) arJ aiÄy[ s)>gl f[ez
24 klik pivr aipvi a>gn
[ ) kiy<vih) krvimi> aivS[. j[ aip sih[bn[ (v(dt Yiy.

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૭૭/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાયન ાંુ નામ

પ્રશ્ન / રજૂઆતની

તથા સરનામ ાંુ

ટાંુ કી વવગત

૧

૨

d(lc>dBie rimJBie
gim- k&>tlp&r, ti:- m&L)

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં વવગત

રીમાકય સ

૩

૪

b[ mi[Tr a>g[n&> ~) d(lc>d rimJBie n) rj&ait m&jb ai[f)s r[ki[D< v[r)fiy krti n)c[ m&jb hk)kt jiNvi mL[l C[.
aip[l v)j b)l sdr g\ihkn[ t[mni> K[t)viD) (vj kn[kSn k[ j[ni[ g\ihk n> 27609/00528/2 ni> AYL[ ti 3/05/2014
ni> ri[j v)j ji[DiNn&> c[k)>g krvimi> aiv[l C[. sdr bibt[ c[k)>g S)T 60980 ti 3/05/14 ni> ri[j
rd krvi bibt.

Brvimi> aiv[l C[. j[ m&jb g\ihk n&> nim BrtBie DiyiBie dSi<v[l C[ tYi v)j ji[DiN ni[ g\ihk n>
27609/00528/2 an[ v)j ji[DiN ni[ li[D 20+20=40 hi[.pi dSi<v[l C[..
sdr c[k)>g S)T mi> g\ihk p\(tn)G) BrtBie DihyiBie n) sh) C[. ai bibt[ m&L) p[Ti (vBig)y kc[r)
Wiri p&rvN) b)l $i 81,600/- n&> bniv[l C[. j[ upri>t c[k)>g S)T mi> dSi<v[l g\ihk n>br a[Tl[ k[ ~)
dl)c>d rimJni> Kit[ ti 14-09-14 ni> ri[j uGirvimi> aiv[l C[. sdr k[smi> dSi<v[l g\ihk n>
27609/00528/2 Kr[Kr Brt Dihyin[ bdl[ dl)c>d rimJni[ C[
pr>t& sdr k[smi> v)j ji[DiN n>br 27609/00528/2 ni> g\ihk n>br viL) c[k)>g S)T n>br 60980 ti
3-05-14 j[ rj& kriy[l C[ t[mi> g\ihkni> nim tr)k[ ~) BrtBie DihyiBie n&> nim dSi<v[l C[ tYi AYL
pr hijr Äy(kt tr)k[ Brt Dihyi Wiri pi[t[j sh) kr) aipvimi> aiv[l C[. sdr p\kirni> g[r r)t)ni>
(kAsiai[mi> (vs>gtti Grivti dAtiv[J p&riviai[n[ ¹yin[ l[ti g[rr)t) sbb aipvimi> aiv[l p&rvN) b)l
p[T[ ni> $i 81,600/- j[v) mitbir rkm a>g[ (nN<y hilni> s>ji[gi[mi> le Skiy t[m nY). p&rti dAtiv[J
p&rivin) ckisN) ky<[Y) (dvs 15 mi> j$r) kiy<vih) kr) yi[³y (nN<y l[vimi> aivS[.

વનકાલ

પત્રક – ૨
તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબાર કાયયક્રમમાાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.
પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૭૯/૨૦૧૬
ુ ી વવભાગીય કચેરી સરુ ે ન્દ્રનગર વર્ળ
પેટા વવભાગીય કચેરી : મળ
ય ુ કચેરી, સરુ ે ન્દ્રનગર.
રજૂઆત કતાય ન ાંુ

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટાંુ કી વવગત

અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્દ્વયે થયેલ વનર્યયની ટૂકમાાં વવગત

રીમાકય સ

૨

૩

૪

નામ તથા સરનામ ાંુ
૧

mns&KBie DiyiBie b[ mi[Tr a>g[n&> aip[l v)j b)l rd sdr b[ mi[Tr a>g[ni> (kAsimi> g\ihkn[ ti-6-05-2014 ni> ri[j t[mni> K[t)viD) (vj
gim- k&>tlp&r, ti:- krvi bibt.
ji[DiNn&> c[k)>g Yy[l ht& j[ni> an&s>Gin[ t[mn[ b[ mi[Tr viprti hi[y li[D vGirin&> (vj
m&L)
a(Gn)ym 2003 n) klm 126 h[qL $i. 91,200/- n&> b)l aipvimi> aiv[l ht&. sdr
(kAsimi> g\ihk Wiri b mi[Tr Grivti[ T[AT r)pi[T< tYi j$r) sm>t)p#ik j&n 2004 ph[lini>
j$r) dAtiv[J p&rivi rj& kr[l n hi[y v)j g[r r)t)ni> (kAsimi> sbb p&rvN) b)l n) rkm
$i 91,200/- j[v) mitbir rkm bibt[ hilni> tbkk[ sdr bibtni[ (nN<y le Skiy[l nY)
g\ihk Wiri j$r) p&rivi rj& ky<[ aigLn) kiy<vih) krvimi> aivS[. j[ aip sih[bn[ (v(dt
Yiy.

વનકાલ

