પત્રક -૧
:- લોક સાવંદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ :ુ ો :- જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય
તાલક

ક્રમ

૧૭

જિલ્લો :- જુનાર્ઢ

અરિદારન ંુ નામ

અરજી ની બાબત

સંબધં િત કચેરી

ધનકાલ ની

/ ધવભાર્

કક્ષા

રીમાર્કસગ

શ્રી રાજેશભાઈ

૧). મેવાસા કમરી ર્ામે ગ્રામ્ય હેલ્પર

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધત-

૧). ગ્રામ્ય હેલ્પર એટલે કે વીિળીર્ર એ ગ્રામ પંચાયત કચેરી ના કમગચારી હોય છે

પોપટભાઈ

નો પર્ાર છે લ્લા 3 વર્ગથી કરવામાં

૧/

ધવર્યક

અને તેને ગ્રામ પંચાયત એ પર્ાર ચ ૂકવવાનો હોય છે જ્યારે બોર્ગ /વીિ કં પની દ્વારા

લ ૂણર્રીયા,

આવેલ નથી. હાલમાં હેલ્પર પોતાની

પીજીવીસીએલ

મુ.મેવાસા (કમરી

કાયગ ફરિ નું કામ કરે છે આ હેલ્પરને

કામર્ીરી અંર્ેન ંુ પ્રમાણપત્ર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રજૂ થયે અનુદાન ની રકમ

બાઈ)

છૂટો કરવાની કોઈ પણ પરરપત્ર કે જાણ

ફાળવવામાં આવતી હોય છે . આ રીતે ગ્રામ્ય હેલ્પર એટલે કે વીિળીર્ર ગ્રામ

ગ્રામ પંચાયત ને પીજીવીસીએલ છૂટો

પંચાયતના કમગચારી હોય તેને છૂટા કરવાની બાબત બોર્ગ /વીિ કં પની ને નહીં પરં ત ુ

કરવાની જાણ ગ્રામ પંચાયત ને કરે લ

ગ્રામ પંચાયત ને લાગુ પર્ે છે .

નથી.અને

વર્ગનો

મેવાસા (ર્કમરીબાઈ) ર્ામની ગ્રામ પંચાયત કચેરી દ્વારા છે લ્લે જુલાઈ-૧૨ સુિી

ચાલુ

ધનયધમત રીતે વીિળીર્ર ના અનુદાન માટે ના દાવા બબલો પીજીવીસીએલ ને

પર્ાર

આ

કરવો

હેલપરનો
હેલ્પર

૩

તરીકે

ગ્રામ પંચાયત ને દર મરહને

ગ્રામ્ય હેલ્પર એટલે કે વીિળીર્ર ની સંતોર્િનક

રાખવો.

મોકલવેલ અને તેન ંુ અનુદાન પણ ગ્રામ પંચાયતને મોકલવી આપેલ પરં ત ુ ત્યારબાદ

૨). મેવાસા કમરી ર્ામે બે વર્ગ પેલા

ઓગ્સ્ટ-૧૨ થી આ ર્ામની ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વીિળીર્રના અનુદાન માટે ના કોઈ

અછતમાં મેવાસા ર્ામને મોટર લાઇન

દાવા બબલ રજૂ કરે લ નથી.

કેબલ ટાટર વીિ કનેર્કશન મંજૂર થયેલ

૨), મેવાસા (કમરીબાઈ) ર્ામે સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત, ગ્રાહક નં. ૩૬૦૦૪/૦૦૩૮૩/૨

તેમાં બોરમાં પાણી સારં ુ છે ને આ બોર

થી આવેલ ૧૦ હો.પાવર ના વોટર વકગ સ ના વીિ િોર્ાણ ને હાલ ૧૧ કે વી થબ
ં ૂ ાળા

ઉપર જ્યોધત પાવર આપવામાં આવે તો

ખેતીવાર્ી વીિ ફીર્ર માથી વીિ પુરવઠો આપવામાં આવે છે . આ વીિ િોર્ાણ ર્ામથી

પાણી નો હાલનો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે

અંદાજિત ૧ કીમી દૂ ર ધસમ તળમાં ર્ૌચરની િમીન માં આવેલ છે .

તેમ છે . આ પ્રશ્ન ર્ત વર્ગના કલેર્કટર

ધસમ તળની િમીન માં આવેલ વોટર વકગ સ વીિ િોર્ાણ ને ખેતીવાર્ી વીિ ફીર્ર

લોક

માથી પાવર આપવાનો થતો હોય, આ હયાત વીિ િોર્ાણ ને જ્યોધતગ્રામ વીિ ફીર્ર

દરબારમાં

ધનકાલ થયેલ નથી.

મુકેલ

હોવા

છતાં

સાથે િોર્ી પાવર આપવો એ નીધત ધવર્યક બાબત છે .હાલમાં આ નીધત અમલમાં છે .

૬૪

શ્રી રુખર્ભાઇ

નવા

ભીમાભાઇ,

બાબત.

મુ.પાતાપુર,

ખેડૂતોને નવા વીિ કનેર્કશન લેવા માટે

તા.જી.જુનાર્ઢ

મોટા ખેડૂતને એર્કિ સવે નંબર ઉપર

િો એક િ સવે માં એક થી વિારે ભાઈઓ અલર્ અલર્ ખેતી કરતાં હોય અને તે સવે

એર્કિ કનેર્કશન આપવામાં આવે છે

નંબર અલર્-અલર્ ખાતા મુિબ ધવભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરે ક ખાતાના અલર્

આમ સયુર્કત કુ ટંુ બ માં રહેતા ખેડૂતોને

અલર્ ખાતેદારે જે તે ખાતાનું કાયદાકીય અસ્્તત્વ પ્રમાબણત કરવા માટે મહેસ ૂલ

અલર્ કનેર્કશન આપવુ.ં

નોંિણી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ (હર્કર્કપત્રક) જેમાં પરીવતગન / ફેરફારની નોંિ, રર્સ્ટ્્િર્કટ

તથા કારખાનેદારને ૫૦ હો.પાવર નું

ઇન્સ્પેર્કટર ઓફ લેન્સર્ રે કોર્ગ (ર્ીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાબણત કરે લ િમીન માપણી શીટ

કનેર્કશન

કનેર્કશન

આપે

વહેલી

તેમ

તકે

આપવા

ખેડૂતને

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધત-

(૧) જી.ઈ.આર.સી. નાં રે ગ્સયુલેશનનાં સપ્લાયકોર્ના નોટીફીકેશન નં- ૧૧-૨૦૦૫ ના

૧/

ધવર્યક

સેકશન-૪ પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાંટ ઓફ સપ્લાય ર્કલોઝ નં- ૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક
પ્રીમાઈસીસમાં સરખા હેત ુ માટે એક કરતાં વધુ વીિ િોર્ાણ આપી શકતા નથી. પરં ત ુ

પીજીવીસીએલ

૧૦

/

ર્ામનો નર્કશો વર્ે રે દ્તાવેિો ની ખરાઈ કયાગ બાદ િો સદર મહેસ ૂલી મારહતી

હો.પાવર ને બદલે ૫૦ હો.પવારનું

ધવભાજીત થયેલ સવે નંબરના અલર્-અલર્ ખાતા નંબરની કાયદાકીય રીતે અલર્

કનેર્કશન આપવુ.ં

અસ્્તત્વ પુરવાર થતું હોય તો દરે ક ખાતા ની સામે ધવભાજીત થયેલ સવે નંબરમાં
અલર્ ખાતેદારને ખેતીવાર્ી વીિ િોર્ાણ આપી શકાય છે .એક સવે નંબર માં એક થી
વધુ વીિ િોર્ાણ આપવાની બાબત નીધત ધવર્યક છે .
(૨). હાલમાં પીજીવીસીએલ દ્વારા ખેડૂતોની માંર્ણી મુિબના વીિ ભારનું વીિ િોર્ાણ
આપવામાં આવે છે . જે વીિ િોર્ાણ એક સવે નંબરમાં એક વીિ મોટર ચલાવવા
માટે ન ંુ આપવામાં આવે છે . હાલમાં આ નીધત અમલમાં છે .

૫૮

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધત-

૧).વિાવી ર્ામને ૧૧ કેવી વિાવી એજી વીિ ફીર્રમાથી વીિ પુરવઠો આપવામાં

૧).અત્યારે ખેતીવાર્ી તેમિ ઉધ્યોર્ોમાં

૧/

ધવર્યક

આવે છે . જેનું ગ્રુપ એફ-૧૪ છે .વીિળીની માંર્ અને પુરવઠાની સમતુલા િળવાઇ રહે

મુ.વિાવી,

નરહવત વીિ ઉદ્યોર્ો હોવા છતાં જે

પીજીવીસીએલ

,તા.જી.જુનાર્ઢ

ખેતી માં રાધત્ર ના ૧૧ વાગ્સયા નો પાવર

રીતે ધનયમન થઈ શકે તે હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાર્ી ફીર્રોને કુ લ

છે ,સમી સાંિ ૮ વાગ્સયે ધવનંતી.

ચોસઠ ગ્રુપમાં ધવભાજીત કરવામાં આવેલ છે અને દરે ક ગ્રુપ ને મારહનામાં એક

૨).ખેડૂતોને વીિ કનેર્કશન માં હો.પાવર

ુ ી ખેતીવાર્ી
અઠવારર્યું સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન વીિ પુરવઠો ઉપલભ્િ થાય તે હેતથ

ના ર્ાયરમાં રહે તે રીતે એક કનેર્કશન

ગ્રુપના અઠવારર્ક સમયપત્રક ને મરહના દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામાં

માં બે મોટર ચલાવવા દે વામાં આવે

ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે અને તે મુિબ દરે ક ગ્રુપને વારાફરતી (રોટે શન) પદ્ધધત

તેવો તાત્કાબલક સરકારશ્રી ધનણગય કરે .

પ્રમાણે દરરોિ સરે રાશ ૮ કલાક ૩-ફેઈઝ વીિ પુરવઠો પ ૂરો પાર્વામાં આવે છે .

ઝાલા રમેશભાઈ

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,

મ ૂળજીભાઈ,

અને ધસ્ટમ ઉપર એકી સાથે ખેતીવાર્ી લોર્નું ભારણ ન આવે અને ધસ્ટમનું સારી

૧૧ કે વી વિાવી એજી ફીર્ર ને ગ્રુપ નંબર એફ-૧૪ માં સમાવવામાં આવેલ છે .સદર
ફીર્ર ને માહે.માચગ-૨૦૧૬ માં પહેલ ં ુ અઠવારર્યું (રાત્રે) ૨૨:૦૦ થી ૦૬:૦૦,બીજુ ં
અઠવારર્યું (સંપ ૂણગ રદવસે) ૧૧:૩૦ થી ૧૯:૩૦,ત્રીજુ ં અઠવારર્યું (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી

૦૪:૦૦ અને ચોથું અઠવારર્યું (રદવસે) ૦૪:૦૦ થી ૧૨:૦૦ એ રીતે દરરોિ સરે રાશ ૮કલાક ૩-ફેઈઝ વીિ પુરવઠો પ ૂરો પાર્વામાં આવે છે .
૨). જીયુવીએનએલ ના પરરપત્ર નં. સીઇ/જીયુવીએનએલ/આરઇ/૮૭ તા. ૦૭.૦૬.૨૦૦૬
મુિબ એક િ સવે નંબરમાં હયાત ખેતીવાર્ીના

ધવિ િોર્ાણ ઉપર એક િ મોટર

ચલાવવાની છૂટ હોય આમ એક કનેર્કશનમાં બે મોટર વાપરવી તે નીધત ધવર્યક
બાબત છે .
૬૩

િોર્લ

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધતધવર્યક

અરિદારની વિાવી ર્ામને જુનાર્ઢ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ ઓથોરરટી (જુર્ા) માથી રદ

અરિણભાઈ

૧).જુર્ા નાબ ૂદ કરો. ખેતમજુરી કરીને

૧/

િરણોતભાઈ,

મારૂ ગુિરાન ચલાવું છં. જૂર્ા આવતા

પીજીવીસીએલ

મુ.વિાવી

પાણી-લાઇટ-રોર્ ટે ર્કસવિશે

,તા.જી.જુનાર્ઢ

માટે બોજા રૂપ.

ઓથોરરટી,જુનાર્ઢ હેઠળ થયેલ હોય તે ર્ામોના ઘરર્થથું વીિિોર્ાણોનું બબબલિંર્

૨).જૂર્ા

જીઇઆરસી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ટે રરફ ઓર્ગ રના ર્કલોઝ નં ૨.૦ પ્રમાણે શહેરી ધવ્તારના

કરવાની નીધત ધવર્યક રજૂઆત પીજીવીસીએલ ને લાગુ પર્તી નથી.
અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ અને અબગન હાઉધસિંર્ રર્પાટગ મેન્સટ, સબચવાલય, ર્ાંિીનર્રના

જે મારે

નોરટરફકેશન તા.૦૭.૦૭.૨૦૦૮ મુિબ જે ર્ામોનો સમાવેશ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ

નાબ ૂદ કરો. હું વીઘા નો

ખાતેદાર ખેડૂત છં.જુર્ા આવતા મારી

ટે રરફ મુિબ કરવાનું રહે છે .

િમીન રોર્ માં િતી હોવાથી મારા

જુનાર્ઢ તાલુકાનાં વિાવી ર્ામનો સમાવેશ જુનાર્ઢ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ ઓથોરરટી

કુ ટંુ બ ની આજીધવકા ની સમ્યા ઊભી

(જુર્ા) માં થતો હોય, આ ર્ામોના

થાસે તે કારણે મારે ના છૂટકે કોઈ

મુિબ વીિ બબલ આકારવામાં આવે છે .

ઘરર્થથું વીિ િોર્ાણો નું બબબલિંર્ અબગન ટે રરફ

આજુકતું પર્લું ભરવાની િવાબદારી
ઊભી થશે તો તેની િવાબદારી જે તે
કચેરી ની રહેશે
૮૦

ર્જેરા રધસકભાઈ

ચોકબલ ર્ામ જુનાર્ઢ શહેરથી ૧૫ કે મી

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધત-

અરિદારની ચોર્કલી ર્ામને જુનાર્ઢ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ ઓથોરરટી (જુર્ા) માથી રદ

વેલજીભાઇ,

દૂ ર હોય અને જુનાર્ઢ શહેર નો ધવકાસ

૧/

ધવર્યક

મુ.ચોકલી,

૦ હોય તો અમારા ર્ામને જુનાર્ઢ

પીજીવીસીએલ

તા.જી.જુનાર્ઢ

શહેરી ધવકાસ મંર્ળ માં સમાવી ને

નોરટરફકેશન તા.૦૭.૦૭.૨૦૦૮ મુિબ જે ર્ામોનો સમાવેશ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ

ખુબિ અન્સયાય કરે લ જેથી જુર્ા ને દૂ ર

ઓથોરરટી, જુનાર્ઢ હેઠળ થયેલ હોય તે ર્ામોના ઘરર્થથું વીિિોર્ાણોનું બબબલિંર્

કરી અમારા ર્ામર્ા બચાવી લેવા.

જીઇઆરસી દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ટે રરફ ઓર્ગ રના ર્કલોઝ નં ૨.૦ પ્રમાણે શહેરી ધવ્તારના

આપ સાહેબને અમારી અરિ કે છે લ્લા

ટે રરફ મુિબ કરવાનું રહે છે .

ત્રણ વર્ગ થયા અમારા ર્ામને ઘર

જુનાર્ઢ તાલુકાનાં ચોર્કલી ર્ામનો સમાવેશ જુનાર્ઢ અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ ઓથોરરટી

વપરાશ નું વીિ બબલ આપવામાં આવે

(જુર્ા) માં થતો હોય, આ ર્ામોના

કરવાની નીધત ધવર્યક રજૂઆત પીજીવીસીએલ ને લાગુ પર્તી નથી.
અબગન ર્ેવલોપમેન્સટ અને અબગન હાઉધસિંર્ રર્પાટગ મેન્સટ, સબચવાલય, ર્ાંિીનર્રના

ઘરર્થથું વીિ િોર્ાણો નું બબબલિંર્ અબગન ટે રરફ

છે તે રદ કરી ગ્રામ્ય વીિ બબલ કરવું

મુિબ વીિ બબલ આકારવામાં આવે છે .

અને અમને તે છે લ્લા ત્રણ વર્ગ નું વીિ
બબલ નું રરફં ર્ આપવા ધવનંતી.
૮૧

ર્જેરા રધસકભાઈ

અમારં ુ ચોકબલ ર્ામ ઇકો સેન્સસેરટવ ઝોન

જુનાર્ઢ રૂરલ-

નીધત-

૧). ચોકબલ તથા બબલયાવાર્ ર્ામોને ૧૧ કેવી બબલયાવર્ એજી વીિ ફીર્રમાથી વીિ

વેલજીભાઇ,

માં આવેલ છે .જ્યાં વન્સય પ્રાણીઓનો

૧/

ધવર્યક

પુરવઠો આપવામાં આવે છે . જેનું ગ્રુપ એફ-૧૧ છે .વીિળીની માંર્ અને પુરવઠાની

મુ.ચોકલી,

ખુબિ ત્રાસ અને જીવલેણ હુમલાઓ કરે

પીજીવીસીએલ

તા.જી.જુનાર્ઢ

છે .જેથી અમારા ર્ામ તથા બબલયાવર્

અને ધસ્ટમનું સારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના

ર્ામના ખેડૂતોને રદવસ પાળી પાવર

ખેતીવાર્ી ફીર્રોને કુ લ ચોસઠ ગ્રુપમાં ધવભાજીત કરવામાં આવેલ છે અને દરે ક ગ્રુપ ને

કરવામાં આવે તો ખેડૂતો ભયભીત થતાં

મારહનામાં એક અઠવારર્યું સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન વીિ પુરવઠો ઉપલભ્િ થાય તે

રહી જાય.આ માટે ની અરજીઓ ઘણા િ

ુ ી ખેતીવાર્ી ગ્રુપના અઠવારર્ક સમયપત્રક ને મરહના દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર
હેતથ

ટાઇમ થયા કરી છે અને બંને ગ્રામ

સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે અને તે મુિબ દરે ક ગ્રુપને વારાફરતી

પંચાયતો ના ઠરાવ પણ આપેલ છે

(રોટે શન) પદ્ધધત પ્રમાણે દરરોિ સરે રાશ ૮ કલાક ૩-ફેઈઝ વીિ પુરવઠો પ ૂરો પાર્વામાં

જેની યોગ્સય કરવા ધવનંતી.

આવે છે .

સમતુલા િળવાઇ રહે અને ધસ્ટમ ઉપર એકી સાથે ખેતીવાર્ી લોર્નું ભારણ ન આવે

૧૧ કેવી બબલયાવર્ એજી ફીર્ર ને ગ્રુપ નંબર એફ-૧૧ માં સમાવવામાં આવેલ છે .
સદર ફીર્ર ને માહે.માચગ-૨૦૧૬ માં પહેલ ં ુ અઠવારર્યું (સંપ ૂણગ રદવસે) ૧૧:૩૦ થી
૧૯:૩૦,બીજુ ં અઠવારર્યું (રાત્રે) ૨૨:૦૦ થી ૦૬:૦૦,ત્રીજુ ં અઠવારર્યું (રદવસે) ૦૪:૦૦ થી
૧૨:૦૦ અને ચોથું અઠવારર્યું (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી ૦૪:૦૦ એ રીતે દરરોિ સરે રાશ ૮કલાક ૩-ફેઈઝ વીિ પુરવઠો પ ૂરો પાર્વામાં આવે છે .

