લોક સંવાદ સેત ુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬
તાલકુ ો – વીંછિયા જી. રાજકોટ
પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૧
અરજદારન ંુ નામ – સરનામ ંુ : શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કલ
ૂ અને

કચેરી : પી.જી.છવ.સી.એલ. જસદણ છવભાગીય કચેરી –

જસદણ

ધોળકકયા એચ.પી.કે.હાર સેકન્ડરી સ્કલ
ૂ -વીંિીયા,
મ.ુ વીંછિયા તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ-૩૬૦ ૦૫૫
અરજી/રજૂઆતની વીગત

ુ ર
છવભાગે કરે લ કાયયવાહી/પ્રત્યત

શ્રી વીંિીયા કેળવણી મંડળ(મુબ
ં ઈ) સંચાલલત શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કલ
ૂ અને

શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કલ
અને ધોળકકયા એચ.પી.કે .હાર
ૂ

ધોળકકયા એચ.પી.કે.હાર સેકન્ડરી સ્કલ
ૂ -વીંિીયામાં કે મ્પસની બહારના ભાગમાં

સેકન્ડરી સ્કલ
ૂ -વીંિીયા શાળાનાં આગળના ભાગ પરથી ૧૧

દરવાજા પાસે J.G.Y. વીંિીયા થ્રી ફેઈજ લાઇન પસાર થાય િે . જે લાઇન બદલી

કે.છવ. વીંિીયા JGY કફડરની વીજ લાઈન પસાર થાય િે , જે

તેના બદલે કેબલ વાયર નાખવા અંગે શાળાના ઉક્ત સંદભયપત્રોથી રજૂઆત

લાઈનનાં વાયર સ્કુ લનાં કમ્પાઉન્ડની દીવાલથી 3.1૦ મીટર દુર

રજૂઆત કરે લ હોવા િતાં આજ કદન સુધી થ્રી ફેઈજ કેબલ વાયરનું જોડાણ

સલામત અંતરે આવેલ િે . જે સેન્રલ ઇલેક્ટ્ક્રછસટી એક્ટ -

આપવા એએ અંગે કોઈ કાયયવાહી થયેલ નથી.

૨૦૧૦ના ક્લોઝ નંબર ૬૧(૩) I મુજબ વસાહતની દીવાલથી ૧૧

શાળામાં હાલ ૧૨૫૦ જેટલા છવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે િે . અને તેઓ કરશેષના

કેવી લાઈનના નજીકના તારથી આડું અંતર ૧.૨ મીટર હોવા

સમયમાં વ ૃક્ષો નીચે ભોજન કરે િે . તથા સહ અભ્યાસી પ્રવ ૃછતઓ કરે િે . તથા એએ

જોઈએ તેનાથી આ અંતર વધારે સલામત અંતરે િે આમ

ુ રી-૨૦૧૫ માં શાળામાં યોજાયેલ સંવાદસેત ુ કાયયક્રમમાં રાજ્યકક્ષાના
અંગે ફેબ્રઆ

સલામતી ની દ્રક્ટ્ટટએ આ લાઈન ફેરવવાની કોઈ જરૂરીયાત

માન.મંછત્રશ્રી ગોછવિંદભાઈ પટે લ તથા માન.ધારાસભ્યશ્રી જસદણ-વીંછિયાએ એએ

જણાતી નથી. ઉપરાંત જણાવવાનું કે વધુ સલામતી અથે કુ લ ૩

અંગે તાત્કાલલક ઘટતું કરવા આપ સાહેબને રૂબરૂ કરવા સ ૂચના આપવા િતાં હજુ

ગાળામાં ગાડીગ કરવાની કામગીરી તા. ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ

સુધી કાયયવાહી થયેલ નથી. તો એએ અંગે સત્વરે ઘટતું કરવા છવનંતી.

પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવા પુણય કરવામાં આવેલ િે .

છવશેષ નોંધ
છનકાલ

લોક સંવાદ સેત ુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬
તાલકુ ો – વીંછિયા જી. રાજકોટ
પ્રશ્ન ક્રમાંક :૨૬
અરજદારન ંુ નામ – સરનામ ંુ : સરપંચશ્રી પાકટયાળી ગ્રામ પંચાયત

કચેરી : પી.જી.છવ.સી.એલ. જસદણ છવભાગીય કચેરી – જસદણ

મ.ુ પાકટયાળી તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ
ુ ર
છવભાગે કરે લ કાયયવાહી/પ્રત્યત

અરજી/રજૂઆતની વીગત

છવશેષ નોંધ

પાકટયાળી ગામના લોક સંવાદ સેત ુ કાયયક્ર્મ માં નીચેના મુદ્દા ની

પ્રશ્ન નં.૬ ના પેટા પ્રશ્ન (૧) હાલ ના પ્રવતયમાન છનયમ “EASE OF DOING

રજૂઆત કરવા બાબત

BUSINESS”
BUSI/114

અનુસાર

પકરપત્ર

DT.21.01.2016

મુજબ
તથા

પકરપત્ર
સંદભય

નં.

નં.GUVNL/TECH/EOD
PGVCL/COM/2607

૧) ઉદ્યોગ વીજ-જોડાણ માટે પંચાયત ને વાંધો નથી તેવો દાખલો

DT.21.03.2016 અનુસાર ઔદ્યોલગક વીજ-જોડાણ માટે અરજદારનો ઓળખપત્ર

પીજીવીસીએલ દ્વારા માંગવામાં આવે િે તો તેઓ આ દાખલો શું કારણે

તથા જમીનમાલલકીના આધાર અંગે ના દસ્તાવેજો અરજદાર પાસેથી માંગવામાં

માંગે િે .

આવે િે .

૨) સનાળી –પાકટયાળી ડામર રોડ બને િે કે નહીં ત્યાં ડામર રોડ ન
બનેલ હોવા િતાં પી.ડબલ્યુ.ડી. દ્વારા થીગડા બુરવામાં આવે િે .

છનકાલ

લોક સંવાદ સેત ુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬
તાલકુ ો – વીંછિયા જી. રાજકોટ
પ્રશ્ન ક્રમાંક :૬
અરજદારન ંુ નામ – સરનામ ંુ : સરપંચશ્રી વનાળા ગ્રામ પંચાયત

કચેરી : પી.જી.છવ.સી.એલ. જસદણ છવભાગીય કચેરી – જસદણ

મ.ુ વનાળા તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ
ુ ર
છવભાગે કરે લ કાયયવાહી/પ્રત્યત

અરજી/રજૂઆતની વીગત

છવશેષ નોંધ

ુ ાં વનાળા ગામે નીચે મુજબનો
મોજે વનાળા ગામે લોક સંવાદ સેતમ

સરપંચશ્રી વનાળા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રજૂ કરે લા આ પ્રશ્નનું અરજદાર દ્વારા

પ્રશ્ન િે .

કરવામાં આવેલ વાનાળા વીજ-જોડાણ મેળવવા માટે તા.08-03-2016 ના રોજ

૧) તળાવના કવ
ૂ ામાં ટી.સી.(વીજ-જોડાણ) નું કોટે શન તાત્કાલલક

રસીદ નં.XD482811 થી અરજી કરે લ જેના અનુસધ
ં ાને મોજણી કાયય કરી છનયત

આપવા.

ભાવપત્રક

તા.૧૯-૦૪-૨૦૧૬

થી મોકલી આપવામાં આવેલ િે .

ના

રોજ

પત્ર

ક્રમાંક

VST/TECH/4869

છનકાલ

