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

૨૧.૦૫.૨૦૧૬

થિળ :

મેઘાણી હાઇસ્કુ લ,બગસરા

સમય :

૧૫:૦૦ કલાકે

તાલુકાનું નામ :

બગસરા

તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બગસરા મ ૂકામે યોજાનાર તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
લોક

અનુક્ર
મ

દરબાર
નો
પ્રશ્ન

રજુઆતકતાાન ુ નામ અને
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

વવભાગીય

વતુળ
ા

કચેરી

કચેરી

વનકાલની સ્થિતી
(વનકાલ/ પડતર/
નીતી વવષયક)

ક્રમાંક

જે આર વવરડીયા નાયબ

હરસુખભાઇ રૂડાભાઈ
૧

૨

ખોખર , ગામ : લઘ
ૂં ીયા,

જૂના ગામમાં વાયર

તા: બગસરા , જી:

બદલવા બાબત

અમરે લી

નાયબ ઇજનેર બગસરા દ્વારા તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ થિળ સવે કરે લ છે ,જે અનુસાર હળવા દબાર્ની

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

વવજ લાઈનના છ ગાળા નાં વીજતાર બદલવી એબી કેબલ નાખવાની ની કામગીરી તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૬ના

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

રોજ પ ૂર્ા કરવામાં આવેલ છે .

બગસરા મો:

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬

૬૬ કેવી કાગદડી સબથટેશન માંિી નીકળતા ૧૧ કેવી મહેશ્વર ખેતીવાડી ( જુન ંુ કાગદડી ) ફીડર મા માહે
ઓક્ટોમ્બર -૧૫ દરવમયાન એમ્પીયર લોડીંગ ૧૭૪ એમ્પી નોંિાયેલ છે . આમ, ફીડર વવભાજીત કરવા જરૂરી
નવી લાઇન ઊભી કરવા માટે સવે કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે તેમજ હયાત ફીડરને વવભાજીત
શ્રી કોલડડયા કનુભાઈ
૨

૬

જીવરાજભાઈ, ગામ :
કાગદડી તા: બગસરા ,
જી: અમરે લી

કરી અલગ ફીડર ઉભુ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ નં. ૧૪૦૮૮૯ િી તા. ૩૦.૫.૧૬ ના રોજ સક્ષમ અવિકારીની મંજૂરી

જે આર વવરડીયા નાયબ

મળે લ છે . જેના અનુસિ
ં ાનમાં ૩.૦ કીમી એચટી લાઈન ઉભી કરવાની કામગીરી તા. ૬.૬.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ા

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

( જુન ંુ કાગદડી )

કરવામાં આવેલ છે . તેમજ

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

ફીડર જુદુ કરવા બાબત

જેટકો તરફિી પેનલ ઇન્સથટોલ કરાતા તા. ૮.૬.૧૬ ના રોજ નવું ૧૧ કેવી ચાંદલી ફીડર ચાર્જ કરી સમથયાનું

બગસરા મો:

કાયમી વનવારર્ કરે લ છે .

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬

મહેશ્વર ખેતીવાડી

(અગાઉ, પ્રશ્ન વાળા ખેતીવાડી વવથતારના ૩૦ વવજ જોડાર્ો (૨૪ નંગ ટીસી) ને કાગદડી સબથટે શન માંિી
નીકળતા ૧૧ કેવી ભાયાવદર ખેતીવાડી ફીડર સાિે જોડી સમથયાનું વચગાળાનું વનવારર્ કરવામાં આવેલ
હતુ.ં )

નાયબ ઇજનેર બગસરા દ્વારા તા. ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ થિળ સવે કરે લ છે , જે અનુસાર અરજદાર શ્રી ના
શ્રી કોલડડયા હરીભાઈ
૩

૧૨

ગંગદાસભાઇ, ગામ :
જૂના જાંજડરયા તા:
બગસરા , જી: અમરે લી

જુના ઝાંઝડરયા ગામે ,
મોદી પ્લોટ વવથતારમાં લોં
વોલ્ટેજ મળવા બાબત

વવથતાર માં આવેલ હળવા દબાર્ની વીજ લાઈન નો લોડ બેલેન્સસ કરી નજીક નાં વાસ વવથતારમાં એક
ગાળાનો એબી કેબલના બંને છે ડે પીલ્ફરપ્રુફીંગ કરવાની કામગીરી તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ પ ૂર્ા કરવામાં
આવેલ છે .જેિી બીન અવિકૃત જોડાર્ો વનવારી અરજદારના રહેર્ાંક હેત ુના વીજ જોડાર્માં તા: ૧૯.૦૫.૨૦૧૬
નાં રોજ ૪:૪૫ કલાકે વોલ્ટે જ માપર્ી કરતા ૨૨૩ વોલ્ટ જોવા મળે લ જે વનયમાનુસાર છે . આમ
અરજદારશ્રીનો પ્રશ્નનો હકારાત્મક વનકાલ કરે લ છે
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જે આર વવરડીયા નાયબ
ઇજનેર , પીજોવીસીએલ
, પેટા વીભાગીય કચેરી બગસરા મો:
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬

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

૨૧.૦૫.૨૦૧૬

થિળ :

મેઘાણી હાઇસ્કુ લ,બગસરા

સમય :

૧૫:૦૦ કલાકે

તાલુકાનું નામ :

બગસરા

તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બગસરા મ ૂકામે યોજાનાર તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
લોક

અનુક્ર
મ

દરબાર
નો
પ્રશ્ન

રજુઆતકતાાન ુ નામ અને
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

વવભાગીય

વતુળ
ા

કચેરી

કચેરી

વનકાલની સ્થિતી
(વનકાલ/ પડતર/
નીતી વવષયક)

ક્રમાંક

૪

૧૯

શ્રી વનરાજભાઇ

હાલડરયા ગામની સીમતળ

બબચ્છુભાઈ વાળા , ગામ

તિા ગામતળ ના પોલના

: હાલડરયા તા:

તાર ટાઈટ કરવા તિા

બગસરા , જી: અમરે લી

પોલ નવા નાખવા બાબત

શ્રી જયેશભાઇ મનુભાઈ
૫

23

બોરડ, ગામ : હામાપુર

(૨)

તા: બગસરા , જી:
અમરે લી

શ્રી શાંવતલાલભાઇ
૬

૨૯

પુનાભાઇ સુદાની, ગામ
: કાગદડી તા: બગસરા
, જી: અમરે લી

જે આર વવરડીયા નાયબ
અરજદારની હાજરીમાં અરજદાર દ્વારા દશાા વેલ થિળનું નાયબ ઇજનેર બગસરા દ્વારા તા: ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ નાં

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

રોજ થિળ સવે કરે લ છે . જે અનુસાર વવજતાર તંગ કરવા દરવમયાન ફેબિકેશન વગે રે બદલવાની પર્

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

જરૂડરયાત જર્ાયેલ છે . જે સમારકામ ની કામગીરી તા. ૩૦.૫.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ા કરવામાં આવેલ છે .

જે આર વવરડીયા નાયબ

નવા વીજ જોડાર્ આપતા

માંગવામાં આવેલ લોડ મુજબ વવજ જોડાર્ આપવામાં આવે છે . હયાત વવજ જોડાર્ માં નવા થરીટ લાઈટ

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

સમયે થરીટ લાઈટ નો

પોઈન્સટ ઉમેરવા માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જરૂરી નોંિર્ી ફી ભરપાઈ કયે તેમજ ડીપોઝીટ રે ગ્યુલરાઈઝ કયે જ

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

વાયર નાખી આપવા બાબત કામગીરી હાિ િારી શકાય. આમ અન્સય હેત ુના (રહેર્ાંક વગેરે) નવા વીજ જોડાર્ આપતા સમયે માગર્ી ન
હોય તો થરીટ લાઈટ નો વાયર નાખી શકાય નડહ. હાલની તકે અવી કોઈ અરજી નોંિર્ી િયેલ પેન્સડીંગ નિી.

લાઈન માં ગેંગ થવીચ
નાખી આપવા બાબત

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬
કં પનીના પ્રવતામાન વનયમાનુસાર ગ્રામપંચાયત દ્વારા માંગેલ થરીટ લાઈટ પોઈન્સટ મુજબ મોજર્ી કરી

ખેતીવાડી ડફડરની મેઇન

બગસરા

બગસરા મો:

અરજદારની હાજરીમાં નાયબ ઇજનેર બગસરા દ્વારા તા: ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ નાં રોજ થિળ સવે કરે લ છે . જે
અનુસાર ખેતીવાડી ડફડરની મેઇન લાઈન માં જુદા જુદા ચાર થિળે ગેં ગ થવીચ / ડી ઓ ફયુજ નાખી
સમારકામની કામગીરી દરવમયાન ફેબિકેશન વગે રે બદલવાની પર્ જરૂડરયાત જર્ાયેલ છે . જે સમારકામ ની
કામગીરી તા. ૩૦.૫.૨૦૧૬ ના રોિ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે .

બગસરા મો:
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬
જે આર વવરડીયા નાયબ
ઇજનેર , પીજોવીસીએલ
, પેટા વીભાગીય કચેરી બગસરા મો:
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬
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પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

૨૧.૦૫.૨૦૧૬

થિળ :

મેઘાણી હાઇસ્કુ લ,બગસરા

સમય :

૧૫:૦૦ કલાકે

તાલુકાનું નામ :

બગસરા

તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બગસરા મ ૂકામે યોજાનાર તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
લોક

અનુક્ર
મ

૭

દરબાર
નો
પ્રશ્ન
ક્રમાંક

૪૦

રજુઆતકતાાન ુ નામ અને
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

બગસરા

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલ

વનમાલાબેન બી. દૂ િાત,

પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા

અરજદારશ્રી તેઓની જૂની હળીયાદ ગામની રહેર્ાંક માટે બીન ખેતી કરાવવામાં આવેલી જમીન માં ઘર

જે આર વવરડીયા નાયબ

ગામ : નવી હળીયાદ

વીજ જોડાર્ નહીં આપવા

વપરાશ માટે વવજ જોડર્ો ની માગર્ી કરતા તેઓની અરજી અન્સવયે વાલાર્ી નાવનીતભાઇ

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

તા: બગસરા , જી:

બાબત

લાલજીભાઈ,વાલાર્ી ડકશોરભાઇ લાલજીભાઈ,વાલાર્ી કાનજીભાઇ લાલજીભાઈ નામ િી અલગ અલગ અંદાજ

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

પત્રો પાઠવવામાં આવેલ જે તા ૧૧.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ ભરપાઈ િયા બાદ વવજ લાઈન ઉભી કરવા સમયે

બગસરા મો:

ૂ ખાતેદાર શ્રી પરસોતમભાઇ દ્વારા વાંિો લેવાતા થિળ તપાસ સમયે એવું જાર્વા મળે લ કે
પડોસી ખેડત

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬

અમરે લી

વવભાગીય

વતુળ
ા

કચેરી

કચેરી

વનકાલની સ્થિતી
(વનકાલ/ પડતર/
નીતી વવષયક)

અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ વવજ જોડાર્ો વાળી જમીન ખેતીવાડી વવથતાર માં આવેલી છે જેિી કપની
ના વનયમાનુસાર તેઓને નજીકના ખેતીવાડી ફીડરમાંિી વવજ જોડાર્ મળી શકે જેના માટે વવજ નેટવકા ઉભો
કરવાનો ખચા અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરવાનો હોય છે જયારે આપવામાં આવેલા ભાવ પત્રક ગામતળ માં
આવેલ બીન ખેતી જમીન ઉપર વવજ જોડાર્ મેળવવા "ડફક્ષ ્ ચાર્જ" તરીકે ના હતા.
આમ તેઓ ને આપવા પાત્ર વવજ જોડાર્ " ખેતીવાડી વવથતાર માં ઘર વપરાશ વવષયક વવજ જોડાર્ " તરીકે
ફરી િી અરજી નોિર્ી કરાવવા તેમજ તેઓ દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલા અંદાજ પત્રના નાર્ા પરત
મેળવી લેવા અરજી કરવાની જાર્ કરતો પત્ર ક્રમાંક ૯૦૧૧,૯૦૧૨,૯૦૧૩ તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૫ િી પાઠવેલ છે .
આમ અરજદાર દ્વારા અલગ િી ખેતીવાડી વવથતાર માં વવજ જોડાર્ ની અરજી નોિર્ી કરાવ્યે તેઓને વવજ
જોડાર્ આપી શકાય તેમજ ભરપાઈ કરે લા ભાવ પત્રક ના નાર્ા પરત મેળવવા અરજી કયે તે પર્ કં પનીના
વનયમાનુસાર પરત કરવામાં આવશે

૮

૪૩

સુિાબેન સી. વાગડડયા,

હાઈપાવર વીજલાઈન ન

અરજદાર દ્વારા અગાઉ તેઓના રહેઠાર્ની બાજુમાંિી પસાર િતી વવજ લાઈન ફેરવવા માટે અરજી કરે લ જેના

જે આર વવરડીયા નાયબ

ગામ : જુની હળીયાદ

ફેરવવા બાબત

અનુસિ
ં ાન માં થિળ ઉપર મોજર્ી કરતા અન્સયત્ર ફેરવી શકાય તેવી શકયતા નડહ જર્ાતા અરજદાર દ્વારા જ

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

લેબખત રજૂઆત તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ આપી વવજ લાઇન ફેરવવાની હવે જરૂડરયાત રહેતી નિી તેવ ંુ

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

તા: બગસરા , જી:
અમરે લી

જર્ાવેલ છે વવશેષ માં જર્ાવવાનું કે હયાત વવજ લાઈન નું અરજદારના રહેઠાર્ િી તેમજ જમીન િી અંતર
સલામતી ની દ્રષ્ટી એ ગ્રાહ્ય મયાાદામાં છે

બગસરા મો:
૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬
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પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેત ુ દરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વવગત
લોક સંવાદ સેત ુ તારીખ :

૨૧.૦૫.૨૦૧૬

થિળ :

મેઘાણી હાઇસ્કુ લ,બગસરા

સમય :

૧૫:૦૦ કલાકે

તાલુકાનું નામ :

બગસરા

તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ બગસરા મ ૂકામે યોજાનાર તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેત ુ ના પ્રશ્નો ની વવગતો:
લોક

અનુક્ર
મ

૯

દરબાર
નો
પ્રશ્ન
ક્રમાંક

૪૭

રજુઆતકતાાન ુ નામ અને
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત

લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

અવિકારીશ્રીના નામ અને

વવભાગીય

મોબાઇલ નંબર

કચેરી

બગસરા

વશલ્પાબેન અવનલભાઈ

અમારા સવે નંબરમાં

અરજદારશ્રી દ્વારા મ ૂળભ ૂત રજુઆત તેવી છે કે તેવોની જૂની હળીયાદ ખાતેની ખેતીવાડી જમીન સવે

જે આર વવરડીયા નાયબ

કોટડીયા, ગામ

આપેલ બબનકાયદે સર

નં.૩૨/૧પે૧ (ખાતા નં.૨૭ ) ની જમીન ઉપર એક વવજ જોડાર્ તેમજ ગેરકાયદે સર ચાલતો રથતો તેમજ

ઇજનેર , પીજોવીસીએલ

:બગસરા તા: બગસરા ,

વીજજોડાર્ રદ કરવા

ઓરડી દુર કરાવવા બાબત જમીન ની માપર્ી કરવા માટે સક્ષમ સતાવિકારી સામે બે વખત મોજર્ી ફી ભરી

, પેટા વીભાગીય કચેરી -

જી: અમરે લી

બાબત

આપવા છતા તેઓની ઉક્ત જમીન ની મોજર્ી સબવિત ખાતા દ્વારા કરી આપવામાં આવેલ નહી હોય તેઓ

બગસરા મો:

પોતાનો હક પ્રથિાવપત કરવા સક્ષમ બનતા નિી જેના કારર્ે તેઓ પોતાની માબલકીની જમીન માંિી કવિત

૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬

દબાર્ો દુર કરાવી શકતા નિી .આમ અરજદારની રજૂઆત જમીન માપર્ી ખાતા ને સબવિત છે જેિી
સબવિત અવિકારી ને આપના થતરે સુચના આપવા વવનતી
વવશેષ માં જર્ાવાવનું કે પીજીવવસીએલ દ્વારા ગ્રાહક નં. ૮૩૫૬૦૦૦૯૦૬૫ િી શ્રી બાબુભાઈ ગોવવિંદભાઈ
ઢોલરીયા ના નામિી જૂની હળીયાદ ગામના સવે નં.૨૪૩ માં ખેતીવવષયક વીજજોડાર્ આપવામાં આવેલ છે
પરં ત ુ અરજદાર નો વવવાદ છે કે સદરહુ વવજ જોડાર્ તેઓની માબલકીના સવે નં. ૩૨/૧પે૧ માં આપવામાં
આવેલ છે . સદરહુ વવવાદ નો વનકાલ ત્યારે જ િઈ શકે જયારે અરજદારની માબલકીના સવે નં. ૩૨/૧પે૧ ની
સાચી મોજર્ી િાય
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વવભાગીય

વતુળ
ા

કચેરી

કચેરી

અમરે લી-૨ અમરે લી

વનકાલની સ્થિતી
(વનકાલ/ પડતર/
નીતી વવષયક)

વનકાલ

