પ્રશ્ન
નો.
૨

લોકસંવાદ સેત ુ તા. : ૨૦/૦૫/૨૦૧૬

પ્રશ્ન ની ટુંકી વવગત

કરમસી વાલજી

સોલાર ઉર્જા માટે સોલાર પમ્પ

ચોકડી ગામ ના અરજદાર શ્રી કરમશી વાલ્જજીભાઈ એ તા: ૨૮.૭.૧૫ ના રોજ ચુડા

એમ.બી. રાવલ

ચુડા પેટા

લીમડી

સાપરા મુ: ચોકડી

સેટ માટે ઉનીત ફાળવવા માટે

પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે નવીન ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ માટે ની અરજી

(ઇન્ચાર્જ નાયબ

વવભાગીય

વવભાગીય

કચેરી

કચેરી

તા: ચુડા

જવાબ ની ટુ ંકી વવગત

તાલુકો : ચુડા

કોના તરફ થી રજુ
કરવામાં આવેલ છે

કરે લ હતી. તથા તે સમયે તેઓ એ સોલાર પમ્પ સેટ માટે ની અરજી કરે લ ન હતી.
તથા તા: ૧૩.૪.૧૬ ના રોજ અરજદારે સોલાર ઉર્જા પંપ સેટ યોજના અંતગાત માટે

વનરાકરણ કરનારા
અવિકારીશ્રીના નામ
અને મોબાઇલ નંબર

ઈજનેર)

પેટા
વવભાગીય
કચેરી

વવભાગીય વતુળ
જો પ્રગવત
ા કચેરી વનકાલની સ્સ્ટ્થતી
કચેરી
(વનકાલ / પ્રગવત હેઠળ હોય તો
વનકાલની
હેઠળ / નીતી
વવષયક)
સમયમયાા દા
સુરેન્રનગર

વનકાલ

સુરેન્રનગર

પ્રગવત હેઠળ
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રજીસ્ટ્રેશન કરવા ની છે લ્જલી ની તારીખ ૩૧.૮.૧૫ હતી. તથા તે માટે ૧૦૦૦/રૂવપયા રજીસ્ટ્રેશન પેટે ભરવા ના થતા હોય છે . આમ અરજદારે સોલાર ઉર્જા પંપ
સેટ માટે અરજી કરે લ ન હતી. તથા અરજદારે તા: ૧૩.૪.૨૦૧૬ નારોજ ચુડા પેટા
વવભાગીય કચેરી ખાતે સોલાર પંપ સેટ માટે ની સાદી અરજી કરે લ હતી.પરં ત ુ
સરકારશ્રી દ્વારા હાલ મા સોલાર પંપ સેટ માટે ના નવા લક્ષયાંક ની ર્જહેરાત થયા
બાદ સદર અરજદાર નો તેમાં સમાવેશ કરી શકાય અને તેમના પ્રશ્ન નો વનકાલ કરી
૨૨

સરપંચશ્રી કનકવસિંહ

વનાળા ગામે જર્જરીત હાલતમાં

સદર બાબતે જણાવવાનું કે સરપંચશ્રી કનકવસિંહ પ્રવીણવસિંહ ઝાલા,ની અરજી

એમ.બી. રાવલ

ચુડા પેટા

લીમડી

પ્રવીણવસિંહ ઝાલા, મુ-

થાંભલા તેમજ નવા પુલો તથા

અન્વયે તેઓંને સાથે રાખીને તા-૧૪.૫.૨૦૧૬ ના રોજ જર્જરીત હાલતમાં થાંભલા

(ઇન્ચાર્જ નાયબ

વવભાગીય

વવભાગીય

વનાળા, તા-ચુડા

જૂની સવવિસો તેમજ વોટરવકા સનું

તેમજ નવા પુલો તથા જૂની સવવિસો બદલાવવા અંગેનો સવે કામ કરે લ છે. જે

ઈજનેર)

કચેરી

કચેરી

ટીસી મુકવા બાબત.

સવે મુજબ કુ લ ૩ થાંભલાઓ તથા કુ લ ૬ સવવિસો બદલવાની જરૂર છે .તા૧૬.૫.૨૦૧૬ ના રોજ તમામ જૂની સવવિસો બદલાવી આપેલ છે તથા જુ ના થાંભલાની
જગ્યાએ નવા થાંભલા ઓં બદલવાનુ ં કામ દદવસ ૩ મા કરી આપવામાં આવશે.
તેમજ વોટરવકા સનું ટીસી મુકવા બાબતે જણાવવાનુ ં કે વોટરવકા સના નવા ર્કનેર્કસન
ની માંગણી કયાા બાદ વનયમ મુજબ યોગ્ય કાયાવાહી કરવામાં આવશે તથા
બીપીએલ લાભાથી ઓં ના વીજ જોડાણ માટે જરૂરી દસ્ટ્તાવેજી પુરાવાઓ તથા
અરજી ફોમા આવ્યા બાદ ત ુરં ત જ કનેકસન અંગેની યોગ્ય કાયાવાહી કરવામાં
આવશે. વધુમાં હાલમાં વનાળા ગામે ઘર વપરાશ ના વીજ જોડાણ માટે ની એક
પણ અરજી પ્રગવત હેઠળ નથી .તથા વનાળા ગામને ૬૬ કેવી ખાદડયા એસ .એસ
માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી નાના ત્ાંડીયા જેજીવાય ફીડરમાંથી સતત વીજપુરવઠો
મળે છે તથા સદર ફીડરનુ ં સંપ ૂણા સમારકામ તા- ૨૮.૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપેલ
છે . સદર બાબતે જણાવવાનુ ં કે સરપંચશ્રી કનકવસિંહ પ્રવીણવસિંહ ઝાલા,ની અરજી
અન્વયે તેઓંને સાથે રાખીને તા-૧૪.૫.૨૦૧૬ ના રોજ જર્જરીત હાલતમાં થાંભલા
તેમજ નવા પુલો તથા જૂની સવવિસો બદલાવવા અંગેનો સવે કામ કરે લ છે જે સવે
મુજબ કુ લ ૩ થાંભલાઓ તથા કુ લ ૬ સવવિસો બદલવાની જરૂર છે ઉપરોર્કત કામ
૧૯.૫.૨૦૧૬ ના નવા ૩ થાંભલા ઉભા કરી પ ૂણા કરી આપવામાં આવેલ છે
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૨૫.૫.૧૬

રી
મા
ર્કસા

૩૦

ઝવેરભાઈ

ખેતીવાડીમાં સૌરઉર્જા કનેર્કશન ના

સદર બાબતે જણાવવાનુ ં કે વેજલકા ગામના શ્રી ઝવેરભાઈ ચીકાભાઈએ

એમ.બી. રાવલ

ચુડા પેટા

લીમડી

ચીકાભાઈ, મુ.

નાણા ભરપાઈ કયાા છતાં

ખેતીવાડીમાં સૌરઉર્જા કનેર્કશન માટે ના જરૂરી અંદાજપત્કના નાણા તા-

(ઇન્ચાર્જ નાયબ

વવભાગીય

વવભાગીય

વેજલકા તા- ચુડા

કનેર્કશન મળત ુ ં નથી

૧૩.૧.૨૦૧૬ ના રોજ અત્ેની ચુડા પેટા વવભાગીય કચેરીએ ભરે લ છે જેમનો સૌરઉર્જા

કચેરી

કચેરી

કનેર્કશન મેળવવવા પેડ પેન્ડીગ ક્રમાંક ૫૫ મો છે .ચુડા પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે

ઈજનેર)

સુરેન્રનગર

વનકાલ

સુરેન્રનગર

વનકાલ
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ખેતીવાડીમાં સૌરઉર્જા કનેર્કશન માટે કુ લ ૬૬ અરજદાર ધ્વારા અંદાજપત્કના
નાણા ભરપાઈ થયેલ છે . જેમાં પીજીવીસીએલની વડી કચેરી ધ્વારા પ્રાયોરીટી
મુજબ અપાયેલ ઓડે ર મુજબ કુ લ ૪૮ અરજદારોના કામ પ ૂણા કરે લ છે .સદર
અરજદારનો ક્રમાંક ૫૫ મો હોય પીજીવીસીએલની વડી કચેરી ધ્વારા નવા વકા
ું
ઓડે ર આપ્યા બાદ ક્રમાંનસાર
કામ પ ૂણા કરી આપવામાં આવશે.
૩૩

મુકેશભાઈ

વેજલકા-રાણપુર રોડ ઉપર

ભરતભાઈ
,મુ,કરમડ તા-ચુડા

રાણપુર થી વેજલકા રોડ તરફ ગામ-રાણપુર ની સીમમાં આવેલ ટેક્ષસ્સ્ટ્પન્ બેરીંગ

એમ.બી. રાવલ

ચુડા પેટા

લીમડી

પીજીવીસીએલના અન્ડર ગ્રાઉન્ડ

પાસેથી પસાર થતી ૧૧ કેવી કરમડ જેજીવાય અને ૧૧ કેવી મીણાપુર ફીડરની

(ઇન્ચાર્જ નાયબ

વવભાગીય

વવભાગીય

કેબલ નાખવા બાબત

ઓવરહેડ લાઈન માટે અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ નાખવા માટે ની શ્રી વવશાલભાઈ બી

ઈજનેર)

કચેરી

કચેરી

મકવાણાની અરજી અન્વયે અપાયેલ અંદાજપત્ક રૂ.૧,૭૦,૧૦૦ તા-૧૨.૧.૨૦૧૫ ના
રોજ અરજદાર ધ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ તથા જે તેસમયે અન્ડર ગ્રાઉન્ડ
કેબલ ઉપરોર્કત બન્ને ઓવરહેડ ફીડર ને બદલે નાખી આપેલ.તથા સદર મીનાપુર
ખેતીવાડી ફીડર મા હાલ મા ૪૦ અસ્મ્પયર્ લોડ આવે છે તથા સીઝન મા
મહત્તમ ૯૦અસ્મ્પયર્ લોડ આવે છે આથી કેબલ નાખવાની જરુ રીયાત્ જણાતી નથી.
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