તારીખ : ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ
ક્રમ

૧

૨

તા. માળિયા (હાટીના)

યોજાનાર લોક સંવાદ સેત ુ કાયયક્રમ માં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ

પ્રશ્ન

પ્રશ્ન રાજુકતાયન ંુ

ન.

નામ અને ગામ

૩૨

શ્રી મ ૂકે શકુ માર

હાલમાં રે વન્યુ ખાતાને લગતી તથા ૭-૧૨ તથા ૮-અ ની નકલો

નાયબ

મામલતદાર કચેરી હેઠિ આવેલા જન-સેવા કે ન્દ્રને માળિયા

પ્રવવણચંદ્ર જૂઠાણી

તેમજ સોગંદનામાં અને દરે ક પ્રકારના દાખલાઓ મેિવવા માટે

ઈજનેરશ્રી,

જ્યોવતગ્રામ ફીડરનો પાવર આપવામાં આવે છે . સામાન્ય રીતે

રહે માળિયા

જનસેવા કે ન્દ્ર ઉપર મોટી ભીડ થતી હોય છે ત્યારે લાઈટના

માળિયા (હા)

અસામાન્ય સંજોગો વસવાય જનસેવા કે ન્દ્ર ખાતે મિતી અરજદારોને

(હા.)

ફોલ્ટના કારણે આ કામગીરી ઘણો સમય બંધ રહે છે અને

સેવામાં વીજ વવક્ષેપ થતો નથી. તેમ છતાં સેવામાં વીજ વવક્ષેપ ના

અરજદારોને તડકામાં ઘણો સમય લાઈનમાં ઉભું રહેવ ંુ પડે છે જેથી

આવે તે માટે મામલતદારશ્રી કચેરી તથા તાલુકા પંચાયત કચેરીના

મામલતદાર કચેરી ઉપર તે કચેરીનું અલગ રીતે લાઈટ કનેર્કશન

વીજજોડાણ માટે છે લ્લા પાચ વર્યથી અલગ થવતંત્ર ટ્રાન્સફોમયર

આપવામાં આવે તો આવા પ્રશ્નો ઉપસ્થથત ન થાય જેથી આ

આપવામાં આવેલ છે . સદર જનસેવા કે ન્દ્ર મામલતદાર કચેરીનો જ

બાબતે યોગ્ય વનણયય કરવા માંગણી

ભાગ હોય અલગ વીજજોડાણ લેવાનું રહેત ંુ નથી.

૫

પ્રશ્નની ટૂંકી વવગત

વવભાગ

અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુતર/અહેવાલ ની ટૂંકી

રીમાર્કસય

વવગત
વનકાલ

ુ ાઈ
શ્રી મુલભ

માળિયા પીીવીસીએલ સબ ડીવવજન ઓફીસ થોડા વર્ો પહેલા

નાયબ

તાજેતરમાં વડી કચેરી ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વવભાગીય

પ્રગવત હેઠિ

અલાભાઈ જુન્ીયા

સેર્કશન ઓફીસ બન્યા બાદ કોઈ પણ થટાફ માં વધારો થયેલ ના

ઈજનેરશ્રી,

કચેરીમાં ટે કવનકલ– કલેરીકલ પોથટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો

(૩૦/૦૫/૧૬)

(રહે નાની ધણેજ)

હોય ઓફીસ અપગ્રેડ બની પણ થટાફમાં ઘટ જૈસે થે સ્થથવત માં જ

માળિયા (હા)

પરીપવત્રત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોથટ

પ્રમુખ શ્રી

હોય , આ બાબતે અનેક વખત રજુઆતો કરવા છતાં ખાલી

વધારવાની દરખાથત પીીવીસીએલ બોડય સમક્ષ યોગ્ય વનણયય અથે

ભા.જ.પા.

જગ્યાઓ પુરાતી ના હોય, કામ ખુબજ પેન્ડીંગ રહેત ંુ હોય લોકોને

મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાથત વધુ સવમક્ષા અથે ીયુવીએનએલ,

તાલુકો માળિયા

ખુબ જ હાડમારી ભોગવવી પડતી હોય સત્વરે પ ૂણય થટાફની

વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને

(હા)

જગ્યાઓ ભરાઈ જાય તે માટે ઘટતું યોગ્ય કરવું

ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા થટાફ ભરવાની મજુરી મળ્યા બાદ
તાત્કાળલક માળિયા પેટા વવભાગીય કચેરીમાં ટે કવનકલ થટાફ ભરવાની
કાયયવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અવધક્ષક ઇજનેર, વતિ
ય ુ કચેરી,
પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩
ઇલે.આવસથટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજુર કરવાની
દરખાથત વનગવમત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે . જે અન્વયે સક્ષમ
અવધકારીની મંજુરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય
કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસીથટન્ટ તાત્કાળલક ધોરણે ભરવામાં
આવશે.

ક્રમ
૩

પ્રશ્ન

પ્રશ્ન રાજુકતાયન ંુ

ન.

નામ અને ગામ

૨૨

શ્રી ગોવવિંદ ભાઈ

તા.૦૪.૦૧.૯૯ ના રોજ રસીદ નંબર ૦૫૮૨૯૯ થી માંગણી કરે લ

નાયબ

સદર અરજદાર દ્વારા સામાન્ય યોજના હેઠિ નવા ખેતીવાડી વીજ

પુજા
ં ભાઈ પંડડત

અમારી જમીન ઉપરના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ બાબત

ઈજનેરશ્રી,

જોડાણની અરી તા. ૦૪.૦૧.૯૯ ના રોજ કરવામાં આવેલ હતી

માળિયા (હા)

જેનો ક્રમાનુસાર વારો વર્ય ૨૦૧૧ માં આવેલ હતો અત્રેની કચેરી

પ્રશ્નની ટૂંકી વવગત

વવભાગ

અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુતર/અહેવાલ ની ટૂંકી

રીમાર્કસય

વવગત

રહે. ઇટાિી
તા. માળિયા

દ્વારા અરજદારને ખેતીવાડી સવે નંબર ના તાજેતરના દથતાવેજ

(હા)

પત્ર નંબર ૨૧૩૫૬ તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૧ દ્વારા રજુ કરવા જણાવેલ

વનકાલ

હતું . પરં ત ુ અરજદાર દ્વારા સદર દથતાવેજ તા .૬.૦૫.૧૬ ના રોજ
કરે લ છે જેના આધારે તેમને ભાવ પત્રક તા.૧૬.૦૫.૧૬ ના
આપવામાં આવેલ છે જે ભરપાઈ કયે આગિની કાયયવાહી સત્વરે
પ ૂણય કરી આપવામાં આવશે
૪

૬૪

શ્રી વવક્રમભાઈ

માિીયા (હા) સબડડવીજન ના વીજ પ્રશ્નો બાબત રજૂઆત કરતા

નાયબ

તાજેતરમાં વડી કચેરી ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વવભાગીય

પ્રગવત હેઠિ

સદુરભાઈ

થથાવનક ઓડફસે ટે કનીકલ થટાફ ઘટતો હોવાથી સમયસર વીજ

ઈજનેરશ્રી,

કચેરીમાં ટે કવનકલ– કલેરીકલ પોથટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો

(૩૦/૦૫/૧૬)

વસસોદીયા

પ્રશ્નોનું વનરાકરણ થઇ શકત ંુ નથી તો ઘટતા થટાફ અંગે યોગ્ય કરવું

માળિયા (હા)

પરીપવત્રત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોથટ

રહે.

વધારવાની દરખાથત પીીવીસીએલ બોડય સમક્ષ યોગ્ય વનણયય અથે

માિીયા

મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાથત વધુ સવમક્ષા અથે ીયુવીએનએલ,
વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને
ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા થટાફ ભરવાની મજુરી મળ્યા બાદ
તાત્કાળલક માળિયા પેટા વવભાગીય કચેરીમાં ટે કવનકલ થટાફ ભરવાની
કાયયવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અવધક્ષક ઇજનેર, વતિ
ય ુ કચેરી,
પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩
ઇલે.આવસથટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજુર કરવાની
દરખાથત વનગવમત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે . જે અન્વયે સક્ષમ
અવધકારીની મંજુરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય
કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસીથટન્ટ તાત્કાળલક ધોરણે ભરવામાં
આવશે.

ક્રમ
૫

પ્રશ્ન

પ્રશ્ન રાજુકતાયન ંુ

ન.

નામ અને ગામ

૩૫

શ્રી ઠારણભાઈ

માિીયા (હા) પીીવીસીએલ કચેરીમાં ૩૨ ગામડાઓ આવેલ છે ,

નાયબ

તાજેતરમાં વડી કચેરી ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વવભાગીય

પ્રગવત હેઠિ

રામભાઈ

હાલ જરૂડરયાતથી ઘણો થટાફ અપ ૂરતો છે જેથી પારાવાર મુશ્કે લી

ઈજનેરશ્રી,

કચેરીમાં ટે કવનકલ– કલેરીકલ પોથટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો

(૩૦/૦૫/૧૬)

વસિંધવ

પ્રજા અનુભવે છે જેથી તર
ંુ તજ યોગ્ય આદે શ દ્વારા લા.ઈ.-૧ હેલ્પર

માળિયા (હા)

પરીપવત્રત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોથટ

રહે.

-૮ લાઈનમેન -૨ આશી.લાઈનમેન -૨ મુકવા વવનંતી

જુના ગિોદર

પ્રશ્નની ટૂંકી વવગત

વવભાગ

અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુતર/અહેવાલ ની ટૂંકી

રીમાર્કસય

વવગત

વધારવાની દરખાથત પીીવીસીએલ બોડય સમક્ષ યોગ્ય વનણયય અથે
મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાથત વધુ સવમક્ષા અથે ીયુવીએનએલ,
વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને
ીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા થટાફ ભરવાની મજુરી મળ્યા બાદ
તાત્કાળલક માળિયા પેટા વવભાગીય કચેરીમાં ટે કવનકલ થટાફ ભરવાની
કાયયવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અવધક્ષક ઇજનેર, વતિ
ય ુ કચેરી,
પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩
ઇલે.આવસથટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજુર કરવાની
દરખાથત વનગવમત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે . જે અન્વયે સક્ષમ
અવધકારીની મંજુરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વવભાગીય
કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસીથટન્ટ તાત્કાળલક ધોરણે ભરવામાં
આવશે.

ક્રમ

૬

પ્રશ્ન

પ્રશ્ન રાજુકતાયન ંુ

ન.

નામ અને ગામ

૬૩

શ્રી

(૧) નવા ભાખરવડમાં

નાયબ

(૧) સદર પ્રશ્નમાં દશાયવેલ ભાખરવડ ગામ માિીયા પેટા વવભાગીય

ીતેન્દ્રભાઈ

રકમ ભરવા છતાં મીટર કનેર્કશન આપેલ નથી

ઈજનેરશ્રી,

કચેરીના કાયયક્ષેત્ર હેઠિ આવે છે નવા ભાખરવડ ગામના કોઈ પણ

ભીમભાઈ

(૨) તરશીંગડા માં લાયક હોવા છતાં જ્યોવતગ્રામ ના નવા

માળિયા (હા)

અરજદારની રકમ ભરાઈ ગયેલ હોય તેવા ઘર વપરાશના વીજ

મક્કા

કનેર્કશન અપાતા નથી.

જોડાણ તા. ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં આપવાના બાકી રહેતા નથી

ઉપપ્રમુખશ્રી

(૩) બોડી ગામમાં જ્યોવતગ્રામ ના લાયક કનેર્કશન પણ

શ્રી ીતેન્દ્ર ભાઈ મક્કાની રજૂઆત મુજબ સદર ગામમાંજ સરકારશ્રી

તાલુકા

ઈરાદાપ ૂવયક અપાતા નથી

ની ઝુપડપટ્ટી વીજિીકરણ યોજના અંતગયત આવેલ બે (૨) અરી

પ્રશ્નની ટૂંકી વવગત

વવભાગ

અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુતર/અહેવાલ ની ટૂંકી

રીમાર્કસય

વવગત

ભા.જ.પા.

માટે થવતંત્ર ૫ કે વીએનું ટ્રાન્સફોમયર ઉભું કરી બંને વીજ જોડાણ

રહે. અવાણીયા

આપવામાં આવેલ છે . જેના લાભાથીના નામ નીચે મુજબ છે .
(I) પ્રકાશભાઈ મેઘાભાઈ ડાંગર
(II) રામાભાઈ ીણાભાઇ ડાંગર
આમ સદર પ્રશ્નનું વનરાકરણ થયેલ છે .
(૨) અને (૩) પ્રશ્ન માટે અરજદાર દ્વારા લાભાથી ના નામ દશાયવેલ
નથી વધુમાં જણાવવાનું કે સદર અરજદાર દ્વારા મેંદરડા પેટા
ુ રી ૨૦૧૬ માં માંગેલ માડહતી
વવભાગીય કચેરી ખાતે માસ ફેબ્રઆ
મુજબ ગામ તરશીંગડા ના શ્રી રણમલભાઈ ગીગાભાઈ મક્કા માટે ન ંુ
ઘર વપરાશ ના વીજ જોડાણની મોજણી કરતા જણાયેલ છે કે
અરજદાર નું મકાન ખેતીવાડીની જમીનમાં આવેલ હોય જ્યોવતગ્રામ
વીજ લાઈનમાંથી વીજ જોડાણ કં પની ના વનયમ અનુસાર આપી
શકાય તેમ નથી.

વનકાલ

ક્રમ
૭

પ્રશ્ન

પ્રશ્ન રાજુકતાયન ંુ

ન.

નામ અને ગામ

૬૨

શ્રી ધરમશી ભાઈ

આંબેચા ગામે ત્રણ વર્ય થી માગણી હોવા છતાં રકમ ભરાઈ ગયેલ

નાયબ

આંબેચા ગામ માિીયા (હા) પેટા વવભાગીય કચેરી ના કાયયક્ષેત્ર

બીજલભાઈ રાઠોડ

હોવા છતાં ઘર મીટર મિતા નથી

ઈજનેરશ્રી,

હેઠિ આવેલ છે આંબેચા ગામના કોઈ પણ અરજદાર ની રકમ

માળિયા (હા)

ભરાઈ

પ્રશ્નની ટૂંકી વવગત

વવભાગ

અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુતર/અહેવાલ ની ટૂંકી

રીમાર્કસય

વવગત

સભ્યશ્રી

ગયેલ

હોય

તેવા

ઘર

વપરાશના

વીજ

વનકાલ

જોડાણ

તાલુકા પંચાયત

તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં આપવાના બાકી રહેતા નથી.

માિીયા (હા)

શ્રી ધરમશી ભાઈ બીજલભાઈ રાઠોડ ના નામની અરી જુપડપટ્ટી

રહે.આંબેચા

વીજિીકરણ યોજના હેઠિ મિે લ છે .
પરં ત ુ તેના ડોક્યુમેન્ટ માં ગુજરાત સરકારશ્રી ના ઠરાવ ક્રમાંક
આર.ઈ.એસ ૧૦૯૪૪૪૦૩૬૧ તારીખ ૦૭.૦૮.૨૦૧૫ મુજબ તાલુકા
વવકાસ અવધકારી શ્રી નો વીજ જોડાણ આપવા અંગે નો ભલામણ
પત્ર સામેલ ના હોય સદર વીજ જોડાણ આપી શકાયેલ નથી સદર
તાલુકા વવકાસ અવધકારીશ્રી નો વીજ જોડાણ આપવા અંગે નો
ભલામણ પત્ર રજુ થયે વીજ જોડાણ અંગે આગિની કાયયવાહી
કરવામાં આવશે.

૮

૧૩

નાયબ

ુ ી માંગણી તારીખ ૦૫.૦૧.૨૦૧૫
અરજદાર દ્વારા ઘર વપરાશ હેતન

બચુભાઈ રાઠોડ,

ઈજનેરશ્રી,

ના રોજ ચોરવાડ પેટા વવભાગીય કચેરીએ કરવામાં આવેલ, જેના

રહે, વવર્ણવેલના

માળિયા (હા)

અનુસધ
ં ાને પત્ર નં. સીએચડી/૩૦૬૬ તારીખ ૨૦.૦૩.૨૦૧૫ થી

જેન્તીભાઈ

ઘરવપરાશ નું વીજ કનેર્કસન મિવા બાબત

પાડટયા પાસે,

મકાનની માળલકી ના જરૂરી રે વન્યુ દથતાવેજ ડદવસ પાંચ માં રજુ

ચ ૂનાની ભઠ્ઠી

કરવા

વવર્ણવેલ

અથે જાણ કરે લ પરં ત ુ આજ ડદવસ સુધી

રે વન્યુ દથતાવેજ

રજુ કરે લ નથી તેમજ વવર્ણવેલ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પત્રનં.
૨૦૩/ગ્રા.પ./૧૫ તારીખ ૨૦.૦૩.૨૦૧૫ થી પેશકદમીની જમીન
ચુનાભઠ્ઠી તરીકે વાપરવા માંગતા હોય તેઓને વીજ કનેર્કશન ન
આપવા બાબત નો અળભપ્રાય આપેલ છે . આ વીજ કનેકશન
અપાયેલ નથી. થથિ સવે કરતા ૯૦ મીટર એલટી લાઈન/ બે પોલ
આવે છે . અરજદાર તરફથી રે વન્યુ દથતાવેજ રજુ થયે ડદવસ સાત
મા વીજ કનેર્કશન આપી શકાય.

વનકાલ

