
૦૧/૦૪/૨૦૧૬
મામલતદાર કાચેરી , ઉના.

બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યે
ઉના

તા. ૧.૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગીરગઢડા મકૂામે યોજાયેલ તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

ક્રમ લોક 
દરબાર 
નો પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વવભાગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/ 
પ્રગવત 
હઠેળ / 
નીતી 

વવષયક)

જો પ્રગવત 
હઠેળ હોય 

તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

૧ ૭૮ સરપચં શ્રી, ગ્રામ 
પચાયત, સામતેર.

સામતેર પ્રાથમમક શાળા તેમજ
હાઈસ્કુલ પાસેથી પસાર થતા
વાયરોની જગ્યાએ
એ.બી.કેબલ નાખવા બાબત.

સરપચંશ્રી, ગ્રામ પચંાયત સામતેર ને સાથે રાખીને તા. ૨૫.૦૩.૧૬ ના રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતા ભાવનગર રોડ ઉપર આવેલ પ્રાથમમક શાળા ના
કમ્પાઉન્ડ ની બહારથી ૧૧ કેવી બે (૨) જ્યોમતગ્રામ ફીડર પસાર થાય છે આથી બને્ન ફીડર ના ૨૫૦ મીટર કમ્બાઈના કુલ ૫૦૦ મીટર એ.બી. કેબલ ની
મજૂંરી મળી ગયેલ છે. જે પૈકી સામતેર હાઈસ્કુલ પાસેથી પસાર થતા હળવા દબાણની લાઈન ના વાયરોની જગ્યાએ એ.બી. કેબલ નાખવાનુ ંકામ
૩૦.૦૩.૧૬ ણા રોજ પણૂણ કરેલ છે. જયારે ભારે દબાણની મવજ લાઈન ની કામગીરી તા.૧૬.૦૪.૧૬ ના રોજ પણુણ કરવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉંના-૨ . મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૦૭

ઉના-૨ ઉના અમરેલી મનકાલ તા.
૧૬.૪.૧૬ ના
રોજ્પરુના
કરવામાં
આવેલ છે.

૨ ૨૫ શ્રી રમેશભાઈ 
ભીખાભાઈ ડોડડયા, 

દેલવાડા.

મરુઘા ઉછેર કેન્દ્ર માટે વીજ
જોડાણ લેવા બાબત.

લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ ડોડીયાની રજૂઆત બાબતે પીજીવીસીએલ ઉના-૨ તરફથી અરજદારને ગ્રાહક નબંર
૮૪૬૦૧૦૪૧૧૭૧ થી વાણીજ્ય કેટેર્રીનુ ંમરુઘા ઉછેર કેન્દ્ર હતે ુમાટેનુ ંવીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફીડરમાથંી આપવામા ંઆવેલ છે. તથા ગ્રાહક નબંર
૮૪૬૦૧૦૨૬૪૫૮ અરજદારને ઘરવપરાશ હતે ુમાટે આપવામા ંઆવેલ છે જે બને્ન જોડાણ હાલ ચાલ ુછે. અરજદાર શ્રી એ મરઘા ઉછેર કેર માટે
જ્યોમતગ્રામ ફીડરમાથંી વીજ જોડાણ મારં્વાની અરજી કરેલ હોઈ જેના અનસુધંાને તેઓને આપવામા ંઆવેલ ભાવ પત્રક મા ંટીસી ચાર્જ ના લેવાયેલ
હોવાથી અતે્રની કચેરીથી રીવાઈઝ ભાવપત્રક મોકલવામા ંઆવેલ જે ભાવપત્રક અર્જદાગશ્રીએ આજડદન સધુી ભરપાઈ કરેલ નથી. કંપનીના મનયમ
અનુશંાર આર્ની કામર્ીરીની પ્રડિયા હાલ ચાલ ુછે.પીજીવીસીએલ કંપની જાહરેડહત માટે તથા આમ જનતાની સેવા હતેથુી કાયગ કરે છે. અરજદાશ્રી એ
લર્ાવેલ આકે્ષપો બેબનુીયાદી અને મનઘડત છે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉંના-૨ . મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૦૭

ઉના-૨ ઉના અમરેલી મનકાલ

૩ ૬૪ શ્રી શબીરભાઈ 
જુસબભાઈ ગ્રાહક નબંર 

૮૭૦૦૧૦૧૪૫૪૦

તા.૧૮.૨.૧૬ ના રોજ થયેલ
મવજ ચેડકિંર્ મજુબ આપેલ
મવજ ચોરીના પરૂાવ ણી
બીલની સામે વાધંા બાબત

(૧).તા.૧૮.૨.૧૬ ના રોજ પી.જી.મવ.સી.એલ.ની કોપોરેટ ચેડકિંર્ અંતર્ગત રાજુલા શહરે  સબ ડીવીજનના ચેડકિંર્ અમધકારીશ્રી દ્વારા ઉના શહરેમા ંવડલા
પોલીસ ચોકીની પાછળ આવેલ સદર N R G P -C L મવજજોડાણનુ ંમવજ ચેડકિંર્ સ્થળ પર હાજર ગ્રાહક પ્રમતમનમધશ્રી મહમદભાઈ દાઉદભાઈ કાતરીયાની
હાજરીમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.આ મવજ ચેડકિંર્ દરમ્યાન ચેડકિંર્ અમધકારીશ્રીને સદર મવજ જોડાણની મીટર પેટી પરનુ ંM M B  શીલ ટેમ્પડ જોવા મળેલ
છે. તથા મીટરના ટમમિનલ બ્લોકના સ્ુ પર ઘસરકાના મનશાન સ્પષ્ટ જોવા મળેલ છે. તથા ચેડકિંર્  શીટમા ંચેડકિંર્ દરમ્યાન હાજર રહલે ગ્રાહક
પ્રમતમનમધશ્રીની સહી પણ જોવા મળેલ છે.    આથી ચેડકિંર્ અમધકારીશ્રીએ અતે્રની કચેરીને સપુરત કરેલ ચેડકિંર્ શીટ ન.ં૧૫૯૩૧૭ મજુબ ગ્રાહકશ્રીને
ઇન્ન્દ્ડયન ઈલેક્ટ્રીક સીટી એકટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મજુબનુ ંમવજ ચોરીનુ ંબીલ રૂ. ૨૩૮૮૨૫.૦૮ નુ ંતા.૨૩.૨.૧૬ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ છે.(૨). સદર
ગ્રાહકના મવજમીટરને વધ ુચકાસણી માટે પેપર પેક કરેલ તથા તે પેપર પેક મીટરને તા.૧.૩.૧૬ ના રોજ ગ્રાહક પ્રીતીનીધીશ્રી ઈશાક ઈ.કાતરીયાની
હાજરીમા ંલેબોરેટરીમા ંવધ ુચકાસણી માટે ટેસ્ટીંર્ કરતા લેબોરેટરી તપાસ દરમ્યાન સદર મવજ જોડાણની મીટર પેટી પરનુ ંM M B  શીલ ટેમ્પડ જોવા
મળેલ છે. તથા મીટરના ટમમિનલ બ્લોકના સ્ુ પર ઘસરકાના મનશાન સ્પષ્ટ જોવા મળેલ છે. તથા સદર મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ચડાવી પાવર સપ્લાય
આપતા સદર મીટરમા ંડડસ્પ્લે પર વોલ્ટેજ V =૦૦૧ થી ૦૦૯ V  બતાવે છે. તથા તેને કારણે સદર મીટરમા ંમવજ વપરાશ વ્યવસ્સ્થત રીતે નોંધાતો નથી.
આથી ગ્રાહક દ્વારા તેમના આ મવજ જોડાણના સ્ટેડટક મીટરની ઇન્દ્ટરનલ ઈલેક્ટ્રોમનક સકીટ સાથે ચેડા થયેલા હોય તેવુ ંસ્પષ્ટ માલમુ પડેલ છે.આથી
સદર કેશ ઇન્ન્દ્ડયન ઈલેક્ટ્રીક સીટી એકટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મજુબનો હોય, તે મજુબ ગ્રાહકને રીવાઈજ બીલ તા.૯.૩.૧૬ ના રોજ ગ્રાહકને રૂબરૂ
આપવામા ંઆવેલ છે.(૩).સદર મવજચોરીનુ ંબીલ ઇન્ન્દ્ડયન ઈલેક્ટ્રીક સીટી એકટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મજુબનુ ંહોય ,તેમા ંફેરફારને કોઈ અવકાશ
નથી.આથી મનયમ પ્રમાણે અરજદારને ચાર હપ્તામા ંઆ પાવર ચોરીનુ ંબીલ ભરવાની જોર્વાઈ થઈ શકે છે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉના સીટી. 

મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૩૦

ઉના 
સીટી

ઉના અમરેલી મનકાલ

૪ ૨૨ શ્રી રજાકભાઈ શકુરભાઇ 
પાણવટુ. મ.ુ ઉના.

પી.જી.મવ.સી.એલ.મા ંવારંવાર
રજૂઆત કરવા છતા ંકનેક્ટ્શન
મળેલ નથી

અરજદારશ્રીએ  અતે્રની પી.જી.મવ.સી.એલની ઉના શહરે કચેરીએ મરુ્ાગફામગ માટે નવા મવજ જોડાણ અંતર્ગત રજુ કરેલ દસ્તાવેજી પરુાવા પૈકીના ગજુરાત
સરકારના ઠરાવની કલમ ન.ં૧ મજુબ તેઓએ  આ વ્યવશાય માટે બાધંકામના પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મજુંર કરાવીને અતે્રની કચેરીને રજુ કરવાનો થાય.
જેની તેમને તે વખતે મૌખખક જાણ કરેલ.પરંત ુઆજ ડદન સધુી સદર અધરૂા ડોક્યમેુન્દ્ટ પરુા પડેલ ન હોવાથી અરજદારશ્રીને પત્રન ં.૮૮૮ તા. ૨૮.૦૩.૧૬
દ્વારા લેખખત જાણ કરેલ છે. અરજદારશ્રી દ્વારા સદર અધરૂા ડોક્યમેુન્દ્ટ અતેની કચેરીએ રજુ કયાગ બાદ મવજ જોડાણ માટેની કાયગવાહી કરવામા ંઆવશે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉના સીટી. 

મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૩૦

ઉના 
સીટી

ઉના અમરેલી મનકાલ

તાલકુાનુ ંનામ  :

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજજત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરજદારો દ્વારા રજૂઆત તેમજ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની મવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
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૦૧/૦૪/૨૦૧૬
મામલતદાર કાચેરી , ઉના.

બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યે
ઉના

તા. ૧.૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગીરગઢડા મકૂામે યોજાયેલ તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

ક્રમ લોક 
દરબાર 
નો પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત વનરાકરર્ 
કરનારા 

અવિકારીશ્રીના 
નામ અને 

મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વવભાગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/ 
પ્રગવત 
હઠેળ / 
નીતી 

વવષયક)

જો પ્રગવત 
હઠેળ હોય 

તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

તાલકુાનુ ંનામ  :

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજજત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરજદારો દ્વારા રજૂઆત તેમજ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની મવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :

૫ ૨૧ શ્રી બીજલભાઈ 
ભીખાભાઈ શીંર્ોડ, મ.ુ 

કેશરીયા તા. ઉના.

કેશરીયા ર્ામના રહીશ શ્રી
ભીખાભાઈ ભીમાભાઈ
મશિંર્ોડની માઢર્ામની જમીન
મા ંઆવેલ ખેતીવાડી વીજ
જોડાણ મા ંબે માસનુ ં૧૨૦૦૦
યમુનટનુ ંબીલ આપવા બાબત.

કેશરીયા ર્ામના રહીશ શ્રી ભીખાભાઈ ભીમાભાઈ મશિંર્ોડની માઢર્ામની જમીન મા ંઆવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મા ંઓરડી મોટેભારે્ બધં હોવાથી
લોક ના બીલ આપેલ છે.જેથી સાદર વીજ જોડાણ ના પેન્દ્ડીંર્ યનુીટ ૧૨૧૩૧ નીકળેલ છે.જે રકમ ગ્રાહકને મનયમ અનુશંાર ભાપી કરવાની થતી હોઈ છે
સાદર બીલ ની રકમ ગ્રાહક દ્વારા રૂ.૯૯૯૫ રસીદ નબંર ૬૪૩૪૮ તા. ૨૬.૦૨.૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી દીધેલ છે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉના-૧ . મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૦૬

ઉના-૧ ઉના અમરેલી મનકાલ

૬ ૫૮ શ્રી પરેશભાઈ મનભુાઈ 
લાખણોત્રા,ં મ.ુ તળ, તા. 

ઉના.

તળ ર્ામે પ્રાથમમક શાળા ના
ગ્રાઉન્દ્ડ માથંી પસાર થતી ૧૧
કેવી વીજ લાઈન દુર કરવા
બાબત.

તળ ર્ામે પ્રાથમમક શાળાના ગ્રાઉન્દ્ડ માથંી ૧૧ કેવી વીજ લાઈન પસાર થાય છે. જે વીજ લાઈન ફેરવવા માટેના પોલ અતે્રની કાચેરી દ્વારા ર્ત તારીખ
૨૭.૦૩.૧૬ ના રોજ ઉભા કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ સાદર વીજ લાઈન શીફ્ટીંર્ નુ ંકામ તા.૨૯.૦૩.૧૬ ના રોજ વાઈરીંર્ સાથે પણૂગ કરી સાદર નડતર
રૂપ વીજ લાઈન પ્રાથમમક શાળા ના ગ્રાઉન્દ્ડ માથંી દુર કરવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ઉના-૧ . મો 
૯૯૨૫૨૦૯૪

૦૬

ઉના-૧ ઉના અમરેલી મનકાલ

૭ ૮૩ નીમબેુન મનભુાઈ 
વાળા, સરપચંશ્રી, 

ચાચકવડ.

ચાચકવડ ર્ામે ૧ ૧  લાઈન
પસાર થાય છે તે જર્જડરત
વાયર હોવાથી બદલીને નવો
કેબલ નાખવા મારં્ણી છે.

ચાચકવડ ર્ામે દખલતવાસમા ં૧૧ લાઈન પસાર થાઈ છે તેનો સ્થળ સવે કરાવી તા.૨૬.૦૩.૧૬ ના રોજ લાઈન ફેરવી દીધેલ છે. નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ર્ીરર્ઢડા. 

મો 

ર્ીરર્ઢ
ડા

ઉના અમરેલી મનકાલ

૮ ૮૪ નીમબેુન મનભુાઈ 
વાળા, સરપચંશ્રી, 

ચાચકવડ.

ચાચકવડ ર્ામે ૧૧ પાવર ૬૬
કેવી કંસારી થી આવે છે અને
ઇલેન્ક્ટ્રક બીલ ભરવા અને
ઇલેન્ક્ટ્રક કનેક્ટ્શન અંરે્ના કામે
ર્ીરર્ઢડા તાલકુા મથક સધુી
જવુ ંપડે છે. જેથી ચાચકવડ
ર્ામને ઉના પી.જજ.વી.સી.એલ
કચેરીમા ંસમાવેશ કરવા અંરે્.

જે તે સમયે ઉના-૧ પેટાવીભાર્ીય કચેરીના બાયફરે્ષણ દ્વારા ર્ીરર્ઢડા પેટામવભાર્ીય કાચેરી નવુ ંબનાવેલ તે સમયની દરખાસ્ત ના અનુશંાન્દ્થાને
ચાચકવડ ર્ામનો સમાવેશ ઉના પેટાવીભાર્ીય કાચેરી હઠેળ કરવો તામંત્રક તથા આમથિક રીતે શક્ય નથી.

નાયબ 

ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ
, ર્ીરર્ઢડા. 

મો 
૭૫૬૭૦૮૯૪

૦૬

ર્ીરર્ઢ
ડા

ઉના અમરેલી મનકાલ
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