લોક સંવાદ સેત(ુ લોક દરબાર) - હળવદ તાલુકો
લોક સંવાદ સેત(ુ લોક દરબાર) કાર્યક્રમ અંતર્ય ત રજુ થર્ેલ પ્રશ્નોની તેમજ નનકાલ ની નવર્ત દર્ાય વતું પત્રક
કાર્યક્રમ સ્થળ : સરસ્વતી ર્ીશુ મંદદર, હળવદ તારીખ : ૨૩/૦૪/૨૦૧૬ સમર્ : ૦૯:૦૦ કલાકે
પ્રશ્ન
નંબર

અરજદારનું નામ અને સરનામું

નવષર્ પ્રશ્ન ની નવર્ત

જવાબની ટં કમાં નવર્ત

રીમાકય સ

(૧)વીજળી માંર્ અને પુરવઠા ની સમતુલા જળવાઈ રહે અને નસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી
લોડ નું ભારણ ન આવે અને નસસ્ટમ નું સારી રીતે નનર્મન થઈ ર્કે તે હેત ુ થી પીજીવીસીએલ
હેઠળ ના ખેતી વાડી દિડરો ને કુ લ (64)ગ્રુપ માં નવભાજજત કરી દરે ક ગ્રુપ ને મદહના માં એક
શ્રી સમીરભાઈ અમ ૃતલાલ
૧

એરવાડીર્ા રહે. મેઈન બજાર,
ર્ાક માકે ટની બાજુમાં, મુ.તા.
હળવદ જી.મોરબી

હળવદ તાલુકામાં ખેતીવાડીમાં દદવસ
દરમ્ર્ાન પાવર સપ્લાર્ આપવા
બાબત તેમજ લો-વોલ્ટે જ બાબત

અઠવાડીર્ા સંપણય દદવસ દરમ્ર્ાન નવજપુરવઠો ઉપલબ્ધ થાર્ તે હેત ુ થી ખેતીવાડી ગ્રુપ ના
અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જુદા જુદા ચાર સમર્ ર્ાળા માં નવભાજજત કરવામાં
આવેલ છે . અને તે મુજબ દરે ક ગ્રપને વારા િરતી રોટે ર્નપ્રમાણે દરરોજ સરે રાર્ આઠ કલાક 3
િેજ વીજ પુરવઠો પરો પાડવામાં આવે છે .

(૧) નનતીનવષર્ક
(૨) નનકાલ

(૨) સમગ્ર હળવદ તાલુકામાં આવી કોઈ િરીર્ાદ પડતર નથી અને જો કોઈ ગ્રાહક દ્વારા લોવોલ્ટે જ બાબતની િરીર્ાદ પેટા નવભાર્ીર્ કચેરીને મળે ત્ર્ારે તે જગ્ર્ાનું મોજણી કામ કરી જરૂરી
તાંત્રીક મંજુરી મેળવી, જરૂરી કાર્ય કરી લો-વોલ્ટે જની િરીર્ાદનું નનરાકરણ કરવામાં આવર્ે.
હાલ રાર્સંર્પુર, મયુરનર્ર, ધનાળા
તથા હળવદની વાડીઓમા ખેતી માટે
ઘનશ્ર્ામર્ઢ ૬૬ કે વીમાથી ૮ થી ૧૦
૨

ધરમર્ીભાઇ પ્રભુભાઇ ચૌહાન

કલાક પીર્ત માટે વીજળી મળે છે

મુ-રાર્સંર્પુર તા-હલવદ જી-

ત્ર્ાર પછી વાડીઓમા રહેતા માણસો

મોરબી

માટે કોઇ વ્ર્વસ્થા નથી જેના કારણે
મોટા પાર્ે મુશ્કેલી થાર્ છે . આ
બાબતે અવારનવાર રજુઆતો કરવા
છતા ર્ોગ્ર્ કરવામા આવેલ નથી.

પ્રવતયમાન નીર્મ મુજબ ખેતીવાડી િીડરમા દીવસ દરમીર્ાન ૮ કલાક થ્રી િેઇજ પાવર
આપવામા આવે છે પરન્તુ જો ખેતીવાડી િીડરમા ખેડુતો દ્વારા અલર્થી સીન્ર્લ િેઇજ
વીજજોડાણ માન્ર્વામા આવે તો પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા ૨૪ કલાક સીન્ર્લ િેઇજ પાવર
આપવામા આવે છે .આપે દર્ાય વેલ રાર્સંર્પુર, મયુરનર્ર,ધનાળા તથા હળવદની વાડીઓમા
આવા કોઇ સીન્ર્લ િેઇજ વીજજોડાણ માન્ર્વામા આવેલ નથી આથી આ ખેતીવાડી િીડરમા
નીર્મ અનુસાર ૮ કલાક થ્રી િેઇજ પાવર આપવામા આવે છે

નનકાલ

સદર ગ્રાહક શ્રી ના પ્રશ્નને આધારે ઓિીસ રે કોડય તપાસતાં તારીખ.૧૫.૧૦.૨૦૧૧ ના રોજ ચેદકિંર્
સીટ નં.૧૬૮૯ ના આધારે ગ્રાહક શ્રી ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નુ વીજ ચેદકિંર્ કરતા ર્ે રરીનત
માલુમ પડેલ જેના અનુસધ
ં ાને ગ્રાહક શ્રી ને તારીખ.૨૧.૧૧.૨૦૧૧ ના રોજ જાવક નં.૫૨૩૭ થી
૬૨૯૪૯.૬૦ નું બબલ આપવામાં આવેલ જેના અનુસધ
ં ાને ગ્રાહક શ્રી દ્વારા દદવસ ૩૦ ની અંદર

૩

પટે લ નારાર્ાણભાઇ

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા આપવામા

નાર્જીભાઇ મુ-રણમલપુર તા-

આવેલ પાવર ચોરીના બીલની રકમ

હલવદ જી-મોરબી

બાદ કરી આપવા બાબત

વાંધા અરજી આપેલ હોત તો કં પની ના નનર્મ અનુસાર પુરવણી બબલ માં જે કઈ રાહત આપી
ર્કાતી હોત તો આપી ર્કાત.પરં ત ુ ગ્રાહક શ્રી દ્વારા તે બાબતે કોઈ પણ બાબત ની અરજી
કરવામાં આવેલ નથી ,જેથી કરીને કં પની ના નનર્મ અનુસાર બીજો કોઈ પણ લાભ ગ્રાહક ને

નનકાલ

આપી ર્કાર્ એમ નથી.અને ગ્રાહક શ્રી ને આપવામાં આવેલ પુરવણી બબલ કાર્દે સર નું હોઈ
સદર બીલ ભરવાપાત્ર છે .વધુ માં જણાવવાનું કે ગ્રાહક શ્રી દ્વારા બળે લ મીટર ના જે પૈસા
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે તેના અનુસધ
ં ાને જે તે વખત ના નાર્બ ઇજનેર શ્રી નો સપન્કય
કરતા તમેને જણાવેલ કે સદર મીટર અત્રેની કચેરી દ્વારા બે થી ત્રણ વાર બદલાવવા મોકલેલ
પરં ત ંુ સ્થળ પર ઓરડી બધ હોવાને કારણે મીટર બદલાવી ર્કાર્ેલ નદહ.

અરજદાર શ્રી,નવનોદભાઈ
૪

રતુભાઈ મકવાણા
રહે- સાપકડા,તા-હળવદ

મોજે સાપકડા ર્ામમાં રહેણાંક નવસ્તાર

સદર સ્થળ ઉપર તપાસ કરી સ્થળ મોજાણી કરતા ૧૧ કેવી નર્વલહેરી ખેતીવાડી િીડર ની

(સ્વામીનારાર્ણ મંદદરની બાજુમાં)

વીજલાઇન િરી ર્કે તેમ નથી,માટે સાપકડા ર્ામમાંથી પસાર થતી ૧૧કે નવ નર્વલહેરી િીડર ના

માંથી ૧૧ કેવી લાઈન દુર કરવા

૮ થાંભલા નીચે સલામતી અથે ર્ાડીંર્ કરી આપવામાં આવેલ છે .જેની સાથે અરજદાર તેમજ

બાબત

ર્ેરીમા રહેતા અન્ર્ રહીસો સહમત છે .જેનું રોજકામ અલર્થી કરે લ છે .

નનકાલ

સદર સ્થળઉપર તપાસ કરતાં બર્રનારી નર્રને ૧૦૦ કેવીએ ટ્રાન્સિોમયર વડે વીજ-પુરવઠો

૫

અરજદાર શ્રી-નવીનભાઈ આર
મ્રેર્ાનીર્ા, રહે-બર્રનારી નર્ર

બર્રનારી નર્ર સોસાર્ટી,વસંતપાકય ની
બાજુમાં આવેલ નવસ્તારમાં વોલ્ટે જ
ઓછા આવવાં બાબત

આપવામાં આવે છે .આ ટ્રાન્સિોમયરનાં ત્રણેર્ િેસમાં જોડેલ લોડ બેલેન્સ કર્ાય બાદ ત્રણેર્ િેસના
વોલ્ટે જ ૨:૩૦કલાકે માપતાં ક્રમમાં ૨૫૪,૨૫૭,૨૫૬વોલ્ટ મળે છે .સદર વીજ-માપણી દરમ્ર્ાન
રજઆતકતાય હાજર ન હતા,તેમ છતાં જો ઓછા વોલ્ટે જની િદરર્ાદ રહેર્ે તો પીજીવીસીએલના
પ્રવતયમાન નનર્મ મુજબ આર્ળની કાર્યવાહી કરવામાં આવર્ે.અરજદારને ત્ર્ાં વોલ્ટે જ બપોરે
૨:૩૦ વાગ્ર્ે ૨૪૮ વોલ્ટ મળે છે .અથાય ત પ્રશ્નનું સંતોષકારક રીતે નનરાકરણ કરે લ છે .

નનકાલ

૨૨૦ કેવી હળવદ સબ-સ્ટે ર્નથી ૬૬ કે વી રાણેકપર સબ-સ્ટે ર્નમાં ૬૮ કે વીથી ૭૦ કે વી સુધીનાં
દબાણનો વીજ-પ્રવાહ પસાર થાર્ છે .જેથી રાણેકપર એસએસ માંથી નીકળતા ૧૧ કે વી મહનષિ
િીડરમાં વીજ-દબાણ ૧૧.૭ થી ૧૧.૯કેવી રહે છે . અરજદારનું સ્વતંત્ર ટ્રાન્સિોમયર મહનષિ િીડરમાં
(૧) મહનષિ ગુરુકુળ ર્ૈક્ષબણક સંસ્થામાં
આવેલ ટ્રાન્સિોમયરમાંથી વધુ પાવર
આવવા બાબત

૧૦ માં ક્રમે છે .જેથી તેઓને વીજ-પુરવઠો પરતા વીજ-દબાણે મળે છે . સદર રજુઆતને અન્વર્ે
સંભનં ધત ૨૨૦કે વી હળવદ (જેટકો)નો સંપકય કરી વોલ્ટે જ ઘટાડવાનું જણાવેલ.જેથી ૨૨૦ કે વી
જેટકો દ્વારા ૬૬ કેવી રાણેકપર એસએસને સુચના આપેલ અને વોલ્ટે જ ૧૧.૪ કેવીથી ૧૧.૫ કેવી

નનકાલ

રાખવાં જણાવેલ.જેના લીધે અરજદારને ત્ર્ાં િેસ અને ન્યુટ્રલ વચ્ચે વીજ-દબાણ નીચે મુજબના
નોંધાર્ેલ છે . આર-િેઈસ અને ન્યુટ્રલ-૨૫૪ વોલ્ટ વાર્-િેઈસ અને ન્યુટ્રલ-૨૫૬ વોલ્ટ બી-િેઈસ

૬

અને ન્યુટ્રલ-૨૫૪ વોલ્ટ અથાય ત હાલના તબક્કે વોલ્ટે જ બરાબર મળે છે અને આ રીતે પ્રશ્નનું

અરજદાર શ્રી-રજનીભાઈ એસ

સંતોષકારક રીતે નનરાકરણ કરે લ છે .

સંઘાણી

મહનષિ ગુરુકુળ ૨૫૪૦૧-૦૮૩૨૭-૦ વીજ-જોડાણ ૨૫ દક.વો. નું વીજ-જોડાણ ધરાવતું હતુ.ં જે માટે
સ્થળ ઉપર ૨૫ કે વીએ નું ટ્રાન્સિોમયર હતું ગુરુકુળમાં સાંસ્કૃનતક કાર્યક્રમ હોર્ તેઓ દ્વારા ૫
(૨) મહનષિ ગુરુકુળમાં ર્ોજાર્ેલ
સાંસ્કૃનતક કાર્યક્રમ માટે વીજ-જોડાણમાં
માંર્ેલ લોડ વધારા બાબત.

દક.વો.નો વધારાનો વીજ-ભાર માંર્ેલ,જેથી કં પની દ્વારા જરૂરી મંજરી લઇ સ્થળ ઉપર ૬૩
કેવીએનું ટ્રાન્સિોમયર લર્ાડેલ.આ માટે અરજદાર દ્વારા રૂ.૨૯,૨૩૩ ભરપાઈ કરે લ. જેમાંથી
રૂ.૨૩,૭૩૩ નસક્યુરીટી દડપોબિટ પેટે જમાં થર્ેલ છે અને રૂ.૫,૫૦૦ િીક્ષ ચાર્જ પેટે ભરે લ છે .

નનકાલ

વધુમાં સદર વીજ-જોડાણ જીએલપી હોર્ વીજ બબલમાં િીક્ષ ચાર્જ ૩૦ દક.વો. વીજ-ભાર સુધી
સરખો જ રહે છે જેથી વીજ બબલ માં વધારો થતો નથી.અને દડપોિીટની રકમ ગ્રાહકના ખાતામાં
જ જમાં રહે છે .અથાય ત પ્રશ્નનું સંતોષકારક રીતે નનરાકરણ કરે લ છે .

અરજદાર શ્રી દ્વારા શ્રી મેરૂભાઈ
૭

સદર સુદ
ં રીભવાની ર્ામમા આવતા રાતાકડી એ.જી. િીડર મા આવતાશ્રી મેરૂભાઈ મસરૂભાઈ

અરજદાર શ્રી-કનુભ
ં ાઈ

મસરૂભાઈ તથા રતનનસહ પુથભ
ંુ ા ની

તથા રતનનસહ પુથભ
ંુ ા ની વાડીએ અરજદાર શ્રી ને તા:-૨૧.૦૪.૧૬ નાં રોજ રૂબરૂ મુલાકાત લઇ

રામસંર્ભાઈ

વાડીએ તાર દ્ધીલા હોઈ રીપેરીંર્ કરી

તેમના વાડી નાં દ્ધીલા તાર તા:-૨૨.૦૪.૧૬ નાં રોજ તાર ખેંચી રીપેરીંર્ કરી આપવામાં આવર્ે

આપવાની અરજી બાબત

જેની ખાતરી આપેલ છે .જેની સાથે અરજદાર શ્રી સંમત થર્ેલ છે

નનકાલ

