ુ રાત શ્ચિજ કં પની લીમીટેડ, િર્ળ
પશ્ચિમ ગજ
ુ કચેરી, બોટાદ
લોક દરબાર તારીખ : ૦3.૦૪.૨૦૧૬ રશ્ચિિાર

સ્થળ : તાલકુ ા પંચાયત કચેરી,
આયોજન હોલ, ઉમરાળા

સમય : બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે

તાલકુ ો : ઉમરાળા

તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ઉમરાળા મ ૂકામે સરકારશ્રી દ્વારા યોજાનારા “લોક સંિાદ સેર્ ુ - લોક દરબાર” અંતર્ુ ત રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજુઆતની શ્ચિર્તો:
પ્રશ્ર્ન
નંબર
૩૩

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ
શ્રી હેમત
ં ભાઈ પી. ઢીલા,

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિર્ત
ભ્રષ્ટાચાર બાબત.

મ.ુ પરિાળા

અમલીકરણ અશ્ચિકારી / ખાતાના િડાશ્રીનો પ્રશ્ન શ્ચનકાલ અંર્ે નો જિાબ

રીમાકુ સ

શ્રી હેમત
ં ભાઈ પી. ઢીલાની તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૫ ની અશ્ચિક્ષક ઈજનેરશ્રી,

શ્ચનકાલ

પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ., િર્ળ
ુ કચેરી, બોટાદને સંબોિીને લખિામાં આિેલ િોળા પે.
શ્ચિ. કચેરીમાં થતી ર્ે રરીતી બાબતેની ફરરયાદ અન્િયે ક્ષેત્રીય કચેરી, ભાિનર્ર
દ્રારા સક્ષમ અશ્ચિકારીથી ખાનર્ી રાહે તપાસ કરાિિામાં આિેલ જેનો તપાસણી
અહેિાલ સક્ષમ અશ્ચિકારી દ્રારા ક્ષેત્રીય કચેરી, ભાિનર્રને મોકલિામાં આિેલ
ુ બ કોઈ ર્ે રરીતી કે ભ્રષ્ટાચાર થયેલ હોિાન ંુ
છે . જેમાં ફરરયાદમાં જણાવ્યા મજ
જણાયેલ નથી.

૩૪

શ્રી હેમત
ં ભાઈ પી. ઢીલા,

પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ. કં પનીના

શ્રી હેમત
ં ભાઈ પી. ઢીલાની તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૫ ની અશ્ચિક્ષક ઈજનેરશ્રી,

મ.ુ પરિાળા

જિાબદાર અશ્ચિકારીઓ દ્રારા

પી.જી.શ્ચિ.સી.એલ., િર્ળ
ુ કચેરી, બોટાદને સંબોિીને લખિામાં આિેલ િોળા પે.

ર્ે રરીતીઓ થયેલ હોિા બાબત.

શ્ચિ. કચેરીના જિાબદાર અશ્ચિકારી દ્રારા ર્ે રરીતી થયેલ હોિા છતાં સાચી
હકીકત દર્ાુ િિામાં આિતી નથી તેમજ અરજદારને િમકીઓ નાયબ ઈજનેર,
િોળા દ્રારા આપિામાં આિે છે તે બાબતની ફરરયાદ અન્િયે ક્ષેત્રીય કચેરી,
ભાિનર્ર દ્રારા સક્ષમ અશ્ચિકારીથી ખાનર્ી રાહે તપાસ કરાિિામાં આિેલ જેનો
તપાસણી

અહેિાલ

સક્ષમ

અશ્ચિકારી

દ્રારા

ક્ષેત્રીય

કચેરી,

ભાિનર્રને

ુ બ કોઈ ર્ે રરીતી કે
મોકલિામાં આિેલ છે . જેમાં ફરરયાદમાં જણાવ્યા મજ
ભ્રષ્ટાચાર થયેલ હોિાન ંુ જણાયેલ નથી.

શ્ચનકાલ

પ્રશ્ર્ન
નંબર
૪૦

અરજદારશ્રી ન ંુ નામ
શ્રી રમેર્ચંદ્ર દલીચંદ ર્ાહ,
મ.ંુ ડેડકડી

પ્રશ્ર્નની ટુંકી શ્ચિર્ત
િીજ કનેક્ર્ન આપિા બાબત.
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શ્રી રમેર્ચંદ્ર દલીચંદભાઈ ર્ાહએ તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૬ નાં રોજ રૂ|. ૪૦/- અરજી

શ્ચનકાલ

ુ ર િોળા
નોંિણી ફી ભરી મોજે- ડેડકડી, તા. ઉમરાળા ખાતે ઘર િપરાર્નાં હેર્સ
પે. શ્ચિ. કચેરી ખાતે અરજી નોંિણી કરાિેલ છે . જેની સ્થળ મોજણી િોળા પે. શ્ચિ.
ુ પડેલ છે કે રમેર્ચંદ્ર દલીચંદભાઈ ર્ાહનાં
કચેરી દ્રારા કરિામાં આિતા માલમ
ુ િંતરાય દે િીચંદ મહેતાનાં નામથી ઘર
મકાનના સામેના મકાનમાં શ્રી ગણ
ુ ર િીજ જોડાણ ૩૯૩૧૦/૦૦૦૨૭/૯ ગ્રાહક નંબર થી ચાલર્ ંુ હર્ ંુ
િપરાર્નાં હેર્સ
પરં ર્ ુ સદર મકાન છે લ્લા પાંચ િર્ુથી બંિ હોિાન ંુ જોિા મળે લ છે . શ્રી
ુ િંતરાય દે િીચંદ મહેતાનાં નામન ંુ િીજ જોડાણનો િીજ ઉપયોર્ રમેર્ચંદ્ર
ગણ
દલીચંદભાઈ ર્ાહ કરતા હોિાન ંુ તથા તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૬ નાં રોજ િીજ ચેરકિંર્માં
આ િીજ જોડાણ ફરીથી િીજ ચેકીંર્માં ઝડપાયેલ જેની ચકાસણી શ્રી રમેર્ભાઈ
દલીચંદભાઈ

ર્ાહની

હાજરીમાં

જ

કરિામાં

આિેલ

પરં ર્ ુ

રમેર્ભાઈ

દલીચંદભાઈ ર્ાહ દ્રારા ચેરકિંર્ ઓરફસરને ર્ે રમાર્ે દોરીને િીજ ઉપયોર્માં શ્રી
ુ િંતરાય દે િીચંદ મહેતાન ંુ નામ લખાિેલ છે .
ગણ
આમ, તેઓ અર્ાઉ િીજ ચોરીમાં ઝડપાયેલ હોય તેમજ

સદર િીજ

ુ ી ભરપાઈ કરે લ ન હોય જેથી સદર
ચોરી પ ૂરિણી બીલણી રકમ આજ રદન સિ
ઘર િપરાર્નાં િીજ જોડાણની અરજી પરત્િે આર્ળની કાયુિાહી હાથ િરી
ર્કાયેલ નથી.

