લોક સંવાદ હેત ુ “(લોક દરબાર)” માં રજુ થયેલ પ્રશ્નની વવગત દર્ાા વત ંુ પત્રક.
ક્રમ

પ્રશ્ન રજુ કરનારન ુ

પ્રશ્ન ની વવગત

જવાબની વવગત

રરમાકા સ

નામ
૧.

પ્રમુખશ્રી, લોક

પ્રશ્ન નં. ૧. વાંકાનેર

અત્રેની કચેરીને લાગુ પડતું નથી.

અવિકાર મંચ, વાંકાનેર

તાલુકા તથા વાંકાનેર

તાલુકા

ર્હેરમાં સરકારશ્રીના
ખરાબામાં – ગૌચર જમીન
પર ગે રકાયદે સર રીતે
કબજો જમાવેલ છે .
પ્રશ્ન નં. ૨.

ગુજરાત

ગેરકાયદે સર બાંિકામો માં
વવજ

કનેક્ર્ન

આપવા

બાબત.
૨

૩

સરકારના

ઉર્જા

અને

પેટ્રો

કે વમકલ્સ

વવભાગના

ઠરાવ

ક્રમાંક

નં.

આરઈએસ/૧૦૯૪/૪૪૦૩/ક૧ તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૫. અનુસિ
ં ાને વવભાગીય કચેરી વાંકાનેર હેઠળ
આવતી પેટા વવભાગીય કચેરીઓ ના વવસ્તારોમાં તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રી અને નગરપાલલકા
ના ચીફ ઓરફસરશ્રી દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ લાભાથીઓ ને ઝુપડપટ્ટી વીજળીકરણ
યોજના હેઠળ વવજ કનેકર્નો આપવામાં આવે છે .

શ્રી હુસેનભાઈ

ખેતીની જમીનમાં જ્યોવત

પીજીવીસીએલ કં પની ના પરરપત્ર નં. પીજીવીસીએલ/રજી.સેલ/ટી-૭૦૫૮ તા. ૨૩.૦૭.૨૦૧૪

સાવદીભાઈ ર્ેરસીયા

ગ્રામ ફીડર માંથી વવજ

મુજબ ખેતીવાડીમાં રહેતા અરજદારોને જ્યોવતગ્રામ ફીડર માંથી પાવર આપી ર્કાય નરહ તેમ

કનેક્ર્ન

છતાં ખેતીવાડીમાં રહેણાંક મકાન માં નજીક મા આવતા ખેતીવાડી ફીડર માંથી જ સ્પેવર્યલ

નરહ

આપવા

બાબત.

ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોમાર મુકીને આ વવજ કનેકર્નોને ૨૪ કલાક પાવર આપી ર્કાય.

શ્રી ગોરિનભાઈ

ખેતીવવષયકવવજ કનેક્ર્ન

સામાન્ય યોજના હેઠળ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા માટે ની અરજી નાં અનુસિ
ં ાને ખેતીવાડી

સરવૈયા, પ્રમુખશ્રી,

આપવામાં અસમાનતા દૂ ર

વીજજોડાણ આપવું તે એક સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે . પ્રવત વષા માળખાગત સુવવિા, વીજ

કરવા બાબત.

વવતરણ વ્યવસ્થા અને વવજતંત્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાંત યોજનાવર નાણાકીય ફાળવણી ને

વાંકાનેર તાલુકા,
ભાજપ

પરરપત્ર ની નકલ સામેલ છે .

ધ્યાને લઈને ખેતીવાડી વીજજોડાણ આપવાનું આયોજન સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે
અને ખેતીવવષયકવવજ કનેક્ર્ન આપવાનો લક્ષયાંક અમારી વનગવમત કચેરી, રાજકોટ દ્વારા દરે ક
પેટા વવભાગીય કચેરી દીઠ રહેલી વષાવાર પડતર અરજીઓ ની સામે આપવામાં આવતો હોય છે .

પરરપત્ર ની નકલ સામેલ છે .

૪

શ્રી ર્ેરસીયા નુરમામદ
અલીભાઈ

વણર્જરા

ગામે

સવે

વણર્જરા ગામે સવે નંબર.૯૫ મા શ્રી ર્ેરસીયા અલીભાઈ વલી મામદ દ્વારા તા : ૦૫.૦૧.૧૯૯૪

પત્ર નં.

નંબર.૯૫ પૈકી ૧ મા નવું

ના રોજ ખેતીવાડી વવજ જોડાણ લેવા માટે અરજી કરે લ હતી જે અરજી નો ક્રમ મુજબ નો વારો

આર.એસ.ડી.૧/વાંકા/ટે ક/૪૩

ખેતીવવષયકવવજ કનેક્ર્ન

આવતા વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૧ પેટા વવભાગીય કચેરી તરફથી પત્ર નં. આર.એસ.ડી.૧/વાંકા/ટે ક/૪૩૧૨

૧૨ તા : ૨૭.૧૦.૨૦૧૦ તથા

મળવા બાબત.

તા : ૨૭.૧૦.૨૦૧૦ થી નવા આિાર પુરાવા રજુ કરવા માટે ર્જણ કરે લજેની નકલ સામેલ છે . આ
પત્ર ના અનુસિ
ં ાને શ્રી ર્ેરસીયા અલીભાઈ વલી મામદ ના વારસદાર શ્રી ર્ેરસીયા અયુબભાઈ
ઉસ્માનભાઈ ના નામેર્ીફ્ટીંગ સાથે તેમની માલલકી ના અન્ય સવે નં. ૧૦૫ / ૩ મા વવજ જોડાણ
લેવા માટે અરજી કરે લ પરં ત ુ સવે નં ૧૦૫/૩ મા કુ વો કે બોર ન હોય અને અરજદાર નીકુ વો કે

તા : ૧૫.૦૨.૨૦૧૧ ની
અરજી રદ કરવાની અરજી
ની નકલ સામેલ છે .

બોર કરવાની આવથિક પરરસ્સ્થવત નબળી હોય આથી અરજદાર શ્રી ર્ેરસીયા અયુબભાઈ
ઉસ્માનભાઈ એ તા.: ૧૫.૦૨.૨૦૧૧ ના રોજ ખેતીવાડી ની અરજી રદ કરવા માટે ની અરજી કરે લ
જેની નકલ સામેલ છે . જેના અનુસિ
ં ાને અરજી રદ કરવામાં આવેલ છે .
શ્રી ર્ેરસીયા નુરમામદ અલીભાઈ દ્વારા તા. ૦૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ સવે નં. ૯૫ પૈકી ૧ રસીદ
નં.YF178452 થી રૂ| ૨૦૦/- ભરી વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૧ પેટા વવભાગીય કચેરી મા નવી અરજી કરે લ છે .
હાલ મા વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૧ પેટા વવભાગીય કચેરી મા ૨૦૧૦ ની સાલ ની ખેતીવાડી ની અરજી નો
ક્રમ ચાલુ હોય શ્રી ર્ેરસીયા નુરમામદ અલીભાઈ નો વારો આવ્યે તુરતજ વવજ જોડાણ આપવાની
કાયાવાહી કરવામાં આવર્ે.
૫

શ્રી ગોરહલ મુકેર્ભાઇ

માટે લ ગામ ના ખેતી ની

શ્રી ગોરહલ મુકેર્ભાઇ જશુભાઇ સૌર ઉર્જા સચ
ં ાલીત પંપસેટ ઉપલબ્િકરવાની યોજનાના લાભાથી

ગુજરાત સરકાર, ઉર્જા અને

જશુભાઇ

જમીન સવે નં ૨૧૮/૨ મા

છે . જે અન્વયે તેઓને તા. ૧૪.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ સૌર ઉર્જા સંચાલીત પંપસેટ(૫ હો.પા.) તેમના

પેટ્રો કેવમકલ્સ વવભાગ, ઠરાવ

સૌર

સંચાલીત

માટે લ ગામ ના સવે નં ૨૧૮ / ૨ મા ખેતીવાડી હેત ુ પીજીવીસીએલ દ્વારા કરાર કરવામાં આવેલ

ક્રમાંક નં. બજટ-૨૦૧૪-

ખેતીવવષયક વવજ જોડાણ

સોલાર પંપસેટ ઉપલબ્િ કરાવતી કં પની દ્વારા ઉપલબ્િ કરાવેલ છે . જેનો નીભાવ અને ર્જળવણી

૧૪૪૭-ક૧

છે અને ઘર વપરાસ માટે

લાભાથી એ કરવાનો હોય છે .

સીંગલ

ઉર્જા

ફેઈસ

મળવા બાબત.

કનેક્ર્ન

ઉપરોક્ત સોલાર પંપસેટમાં મોટર પ ૂરતું પાણી ન ઉપાડતી હોવા બાબતની અરજદારની અરજી
વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૨ પેટા વવભાગીય કચેરીને તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ મળે લ છે . જે અન્વયે
પીજીવીસીએલ દ્વારા કરારીત સોલાર કં પની ને આ બાબતે નીરાકરણ લાવવા વાંકાનેર ગ્રામ્ય-૨
પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ ર્જણ કરવામાં આવેલ છે . અરજદારની
ઉપરોક્ત જમીન માં સીંગલ ફેઇઝ વવજકનેક્ર્ન ની માગણી અંગે જણાવવાનું કે સોલાર પંપસેટ
સાથે ઘરવપરાર્ માટે દીવાબત્તી તેમજ મોબાઈલ ચાર્જર નો પોઈન્ટ ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવેલ

તા. ૨૫.૦૯.૨૦૧૪. સામેલ
છે .

છે . ઉપરાંત સોલાર પંપસેટ ઉપલબ્િકરવાની યોજના અંતગા ત લબનપ્રણાલીગત ઉર્જા સ્ત્રોતોને
ુ ી આ યોજના હેઠળના લાભાથી ને યોજનાના નીયમ અનુસાર સોલાર
પ્રોત્સાહન આપવાના હેતથ
પંપસેટ ઉપલબ્િ થયાના ૫ (પાંચ) વષા સુિી પરં પરાગત કૃવષ વવજ જોડાણ આપી ર્કાય નહી.
આ બાબત નીતીવવષયક હોય,અમારી વનગવમત કચેરી, રાજકોટ દ્વારા માગાદર્ાન મળ્યે સીંગલ
ફેઇઝ વવજજોડાણ આપવાની આગળની કાયાવાહી કરી ર્કાર્ે.
૬

શ્રી ર્ેલાભાઈ

ઘરવપરાર્

વવજ

અમારી વાંકાનેર ગ્રામ્ય પેટા વીભાગીય કચેરી-૨ મા શ્રી ર્ેલાભાઈ કરર્નભાઈ , ગામ: વરડુસર. ને

કરર્નભાઈ , ગામ:

કનેક્ર્ન મેળવવા બાબત.

ઘર વપરાર્ માટે વવજ કનેક્ર્ન આપવા માટે તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રી વાંકાનેર નું ભલામણ

માટે

વરડુસર.

પત્ર તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૩ ના રોજ મળે લ. આ ભલામણ પત્ર માં માત્ર નામ બતાવેલ છે જગ્યા નો
સવે નં. બતાવેલ નથી આ અરજીનું મોજણી કામ કરતા ર્જણવા મળે લ કે સદરહું મકાન ઉભું થયેલ
જગ્યાની માલલકી શ્રી હરરજન બાબુભાઈ રામાભાઈ તથા શ્રીમતી ભાવનાબેન ઉફે ભારતીબેન
હમીરભાઈ ડાભી િરાવે છે .અને તેમની માલલકી ની ખેતીવાડી ની આ જમીન ના સવે નં ૨૫૨/૧
પૈકી ૭૨ તથા ૭૩ છે . વાંિો લેનાર વ્યસ્ક્તઓએ એ પીજીવીસીએલ ની વાંકાનેર ગ્રામ્ય
પેટાવવભાગય-૨ કચેરીમાં આ જગ્યા એ વીજ જોડાણ ન આપવા વાંિા અરજી તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૩
ના રોજ આપેલ છે તથા આ જગ્યાની તેમની માલલકી ના પુરાવા તરીકે ગામ નમુનો નં. ૭, ૧૨
તથા ૮-અ જોડેલ છે . તે તમામ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે .
ઉપર ના સંજોગો મા જમીન ની માલલકી અંગે વવવાદ થતા અરજદાર શ્રી ર્ેલાભાઈ કરર્નભાઈ ને
પત્ર નં. ૪૧૩૦ તા. ૩૦.૦૩.૨૦૧૬ થી માલલકીના પુરાવા રજુ કરવા ર્જણ કરે લ છે જેની નકલ આ
સાથે સામેલ છે . જે મળ્યે થી વવજ જોડાણ આપવા અંગે ની કાયાવાહી કરવામાં આવર્ે.

૭

શ્રીમતી કુ લસુમબેન

એક સવે નંબર ના એક

અમારી કં પની ના પરી પત્ર નં. જીયુવીએનેલ/ટે ક/એજી કને./૨૩૭૬ તા. ૨૮.૦૯.૨૦૧૨. મુજબ એક

અકબરભાઈ બાદી.

ખેતીવાડી વવજ કનેક્ર્ન

સવે નંબર મા એક ખેતીવાડી વવજ જોડાણ દીિેલ હોય તો આજ સવે નંબર મા બીજુ ં ખેતીવાડી

મા ૨ (બે) મોટર ચલાવવા

વવજ જોડાણ દઈ ર્કાય નરહ. એટલેકે કુ વો કે બોર મા ફક્ત એકજ મોટર ચલાવવાની મંજૂરી

બાબત.

આપી ર્કાય. એક કનેક્ર્ન મા બે મોટર ચલાવી ર્કાય નરહ. આ સાથે પરરપત્ર ની નકલ સામેલ

ગામ:પંચાસીયા.

છે .

