પત્રક -૧
:- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ :જિલ્લો :- જુનાર્ઢ

ુ ો :- વંથલી
તાલક
ક્રમ
૫૧

અરિદારન ંુ નામ

અરજી ની બાબત

સંબધં િત કચેરી

ધનકાલ

/ ધવભાર્

ની કક્ષા
ધનકાલ

રીમાર્કસગ

મયંકકુ માર

ુ યમંત્રીશ્રી ની
જુનાર્ઢ મકુ ામે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોિ મખ્

ધવભાર્ીય

જુડામાં સમાવેશ કુ લ-૪૨ ર્ામોમાં વીિ બબલમાં શહેર પ્રમાણેના

ઇંન્દુલાલ ભટ

હાિરીમાં લોક દરબાર યોજેલ તેમાં અમોએ જુડામાં સમાવેશ

કચેરી/

ુ બ ચાર્જ આકારવામાં આવતો હતો જેની રજુઆત
ટેરરફ મિ

ુ ,
,મ.ુ શાપર

૪૨ ર્ામોમાં ઇલેર્કરીક બબલ જુનાર્ઢ કોપોરે શન નો ચાર્જ છે

પીજીવીસીએલ

ુ ામે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોિ મખ્
ુ યમંત્રીશ્રી ની
જુનાર્ઢ મક

મોબાઇલ નં

તે અમારા ૪૨ ર્ામોમાં લેવામાં આવે છે તેવી રજૂઆત

હાિરીમાં લોક દરબાર યોજેલ તેમાં અમોએ જુડામાં સમાવેશ

૯૯૦૯૬૯૧૧૩૪

ુ યમંત્રીશ્રી એ ટાઉન હૉલ માં જાહેરાત કરે લ કે
કરે લ, ત્યારે મખ્

૪૨ ર્ામોમાં ઇલેર્કરીક બબલ જુનાર્ઢ કોપોરે શન નો ચાર્જ છે તે

૪૨ ર્ામોમાં ગ્રામીણ કક્ષા એ લેવાતા વીિ બબલ લેવામાં

અમારા ૪૨ ર્ામોમાં લેવામાં આવે છે તેવી રજૂઆત કરે લ,

આવશે તેવી જાહેરાત કરે લ પરં ત ુ અત્યારે જે બબલો આવેલ છે

ુ યમંત્રીશ્રી એ ટાઉન હૉલ માં જાહેરાત કરે લ કે ૪૨
ત્યારે મખ્

તે કોઈ પણ જાત ના ઘટાડેલ દર લાગ ુ કરવામાં નથી

ર્ામોમાં ગ્રામીણ કક્ષા એ લેવાતા વીિ બબલ લેવામાં આવશે

આવેલ િો આર્ામી સમયમાં ઇલેર્કરીક બબલ દર ઘટાડવામાં

ુ િ
તેવો આદે શ કરે લ જે અનસ
ં ાને સદર જુડાના ૪૨ ર્ામોમાં

નહીં આવે તો અમો ૪૨ ર્ામના ગ્રાહકો વીિ બબલ ભરવાનો

વીિ બબલ ના ટેરરફ માં ગ્રામ્ય

ધવરોિ કરશ ંુ અને ર્ાંિી ચીંધ્યા રાહે આંદોદન કરવાની ફરિ

અધિધનયમન

પડશે.

ુ ારો કરી આપવામાં આવેલ
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી ટેરરફ માં સિ

પંચ

ના

નવા

ુ રાત વીિ
પ્રમાણે ગિ
ટેરરફ્

ઓડગ ર

પ્રમાણે

છે . હવે પછીના બબલો ગ્રામ્ય ટેરરફ પ્રમાણે આપવામાં આવશે
અને નવા ટેરીફ નો લાભ ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ મળવાપાત્ર છે

૫૨

ુ ભાઇ
મથર

ૂ ો ને ૮-કલાક વીિળી
પીજીવીસીએલ ને િણાવવાન ંુ કે ખેડત

ુ /
શાપર

નીધત-

ુ વઠા ની સમતલા
ુ
વીિળી માંર્ અને પર
િળવાઈ રહે અને

મોહનભાઇ કડીવાર

આપે છે તે કેવા ટાઇમ એ વીિળી આપે છે તે રદવસ અને

પીજીવીસીએલ

ધવષયક

ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ંુ ભારણ ન આવે અને

ુ ,
,મ.ુ શાપર

રાત પાળી તેમ ૦૮-૦૮ રદવસ ની વીિળી આપે છે તે માટે

ધસસ્ટમ

મોબાઇલ નં

કહેવાન ંુ કે રદવસ પાળી કેટલા વાર્ે ચાલ ુ થાય અને રાધત્રના

ુ માં
પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી રફડરોને કુ લ (64) ગ્રપ

૯૮૭૯૬૯૪૪૬૫

કેટલા વાર્ે વીિળી આપધવ તેનો ટાઇમ નક્કી કરવો.રદવસ

ુ ને મરહનામાં એક અઠવાડીયા સંપ ૂણગ
ધવભાજિત કરી દરે ક ગ્રપ

ૂ
ના ૦૪-વાગ્યે આપવામાં આવે તો ખેડત

ુ વઠો ઉપલબ્િ થાય તે હેતથી
ુ ખેતીવાડી
રદવસ દરમ્યાન ધવિપર

ર્ામમાં રહેતો હોય િમીન દૂ ર હોય તો તે ઘરે થી

ુ ના અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના દરમ્યાન જુદા જુદા
ગ્રપ

નીકળે .રાધત્રના ૦૩ વાગ્યા રસ્તમાં િોખમ ખેડી ને ખેતર

ચાર સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે . અને તે

ૂ ો
પહોચવા માટે ધશયાળા માં ઠં ડી હોય આ બિી સમસ્યા ખેડત

ુ બ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ સરે રાશ
મિ

ુ િ હોય સમસ્યા નો ધનકાલ કરવા ધવનંતી.
ને ખબ

આઠ કલાક 3 ફેિ વીિ પરુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે છે .

પાળી માં સવાર

૪૯

ન ંુ સારી

રીતે

ધનયમન

થઈ

શકે

તે

હેત ુ થી

િીરિલાલ

ખેતીવાડી માં ૧૦ હો.પાવર ન ંુ કનેર્કશન હોય તેમાં ૫-૫

ુ /
શાપર

નીધત-

ુ બ એક
જી.ય.ુ વી.એન.એલ. ના પરરપત્ર નં ૮૭/૦૭.૦૬.૦૬ મિ

િરામતભાઈ

હો.પાવર ની બે મોટર હાકવા દે વી.

પીજીવીસીએલ

ધવષયક

સવે નં. માં જેટલા હોસગ પાવર ન ંુ ધવિિોડાણ હોય તેટલા હોસગ

માણાવદરરયા

ઉપરની બાબતે અનેક વાર સરકારમાં રજૂઆતો કરે લ

ુ ,
,મ.ુ શાપર

ુ ી કોઇ ધનરાકરણ થયેલ નથી તો તાત્કાબલક
છે ,પરં ત ુ આિ સિ
ૂ ો ને ન્યાય આપવા ધવનંતી.
સરકારશ્રી ધનણગય કરી ખેડત

પાવર ની એક િ મોટર વાપરી શકાય.

૭૩

િયંતીલાલ

ખેતીવાડી માં જે આઠ કલાક લાઇટ આપે છે તેન ંુ કોઈ ટાઈમ

ુ
શાપર

છર્નભાઈ

ટેબલ નથી ક્યારે આપે છે એ ખબર નથી હોતી અને દર

પીજીવીસીએલ

વાઘડીયા

ૂ ને કેમ ખબર પડે
અઢવાડીએ ટાઈમ બદલી કરે છે જે ખેડત

ુ F14 છે વીિળી માંર્ અને પર
ુ વઠા ની
આવે છે . જેન ંુ ગ્રપ

મ.ુ થાણાપીપળી

કે લાઇટ ક્યારે આવે. વહેલી સવાર ના ૪.૦૦ વાગ્યે લાઇટ

ુ
સમતલા
િળવાઈ રહે અને ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી

તા. વંથલી

આપે તે રદવસ કે રાત કેમાં આવે તે િણાવી રદવસ ની

લોડ ન ંુ ભારણ ન આવે અને ધસસ્ટમ ન ંુ સારી રીતે ધનયમન થઈ

મોનં.

ૂ ને રાત્રે વાડી
લાઇટ સવારના ૪.૦૦ વાગ્યે આપે તો ખેડત

શકે તે હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી રફડરોને કુ લ

૯૯૦૯૧૮૬૧૫૫

એ િ રહેવ ંુ કે શ ંુ

ુ માં ધવભાજિત કરી દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં એક
(64) ગ્રપ

/

નીધત-

થાણાપીપળી ર્ામને ૧૧ કેવી થાણાપીપળી ખેતીવાડી વીિ

ધવષયક

રફડરને

ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં
66 કેવી કણઝા માથી વીિ પર

અઠવાડીયા સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન ધવિપરુ વઠો ઉપલબ્િ થાય
ુ ખેતીવાડી ગ્રપ
ુ ના અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના
તે હેતથી
દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં
આવેલ છે

ુ બ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી
. અને તે મિ

ુ વઠો
રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ સરે રાશ આઠ કલાક 3 ફેિ વીિ પર
પ ૂરો પાડવામાં આવે છે .
હાલ ખેતીવાડી ફીડરો માં પાવર નો ફેરફાર દર શધનવાર ના
રોિ થાય છે જેની જાણ હાલ સબ સ્ટેશન દ્વારા અને ફોલ્ટ
ઓરફસ દ્વારા થાય છે તેમિ ફોલ્ટ ઓરફસ માં અને સબ-સ્ટેશન
માં આ બાબતે નોરટસ પણ મારવામાં આવે છે
૭૫

શ્રી અરિણ ભાઈ

ૂ ને રાત્રી ના સમયે ૪:૩૦ વાગ્યે થી
પીજીવીસીએલ માં ખેડત

જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

નીધત-

ુ વઠાની સમતલા
ુ
વીિળીની માંર્ અને પર
િળવાઇ રહે અને

ભ ૂરભાઈ પીરઠયા

૧૦ વાગ્યે ૧૨ વાગ્યે ર્મે ત્યારે થ્રી ફેિ આપવામાં આવે છે

/

ધવષયક

ધસસ્ટમ ઉપર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડન ંુ ભારણ ન આવે અને

પીજીવીસીએલ

ર્ામ :- સેલેરા

;

તે દે શ ના ધનયમ પ્રમાણે જ્યારે રાત્રી ર્ણાય ત્યાથી

તા :- વંથલી

;

ખેતીવાડી માં થ્રી ફેિ પાવર આપવા ધવનંતી

ધસસ્ટમન ંુ સારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે હેત ુ થી પીજીવીસીએલ
ુ માં ધવભાજીત
હેઠળના ખેતીવાડી ફીડરોને કુ લ બાવન ગ્રપ

જિલ્લો :- જુનાર્ઢ

ુ ને અઠવાડીક
કરવામાં આવેલ છે અને દરે ક ખેતીવાડી ગ્રપ

મોબાઇલ

ુ
ુ બ એક અઠવાડીય ુ રદવસે અને બીજુ
ધનયત શેડયલ
મિ

ન

૯૯૨૪૬૪૫૨૭૯

:-

અઠવાડીય ુ રાધત્રના એમ વારાફરતી (રોટેશન) પધ્િધતથી દરરોિ
ુ વઠો પર
ુ ો પાડવામાં આવે
સરે રાશ ૮ કલાક ૩-ફેઇઝ વીિ પર
ુ બ ખેતીવાડી માં તેના ફીડેરો ના
છે .સદર રજૂઆત મિ
માં ફેરફાર કરવો એ નીધત ધવષયક બાબત છે .

સમય

૭૭

શ્રી

પરબતભાઇ

જેશાભાઈ બારડ
ર્ામ :- સેલેરા

;

તા :- વંથલી

;

ૂ ો ને ૨૦ હો.પા. ન ંુ કનેર્કશન હોય તો ૫ -૫ ની બે અને
ખેડત

જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

નીધત-

ુ ીએનએલ ના પરરપત્ર નં. સીઇ/જીયવ
ુ ીએનએલ/આરઇ/૮૭
જીયવ

૧૦ ની એક મોટર હાંકવાં દે વામાં આવે તેવો પીજીવીસીએલ

/

ધવષયક

ુ બ એક િ સવે નંબરમાં હયાત
તા. ૦૭.૦૬.૨૦૦૬ મિ

ૂ ો ને ભય મર્કુ ત કરો
ની કચેરી અને સરકાર ધનણગય લઈ ખેડત

પીજીવીસીએલ

ખેતીવાડીના ધવિ િોડાણ ઉપર એક િ મોટર ચલાવવાની છૂટ
હોય આમ એક કનેર્કશનમાં એક કરતાં વિારે

જિલ્લો :- જુનાર્ઢ

મોટર વાપરવી

તે નીધત ધવષયક બાબત છે

મોબાઇલ ન :- --૭૯

પ્રફુલભાઈ

2014-15 માં કપાસ ના ભાવ બાબતે સરકારશ્રી એ રાહત પેટે

ુ
શાપર

ર્ોરિનભાઈ

અને ખેતીવાડી ના બબલ બાબતે 50 % રાહત બાબત.

પીજીવીસીએલ

ભરતભાઇ

ુ ર્ામે ફોલ્ટ ઓફીસ આપવી તેમિ શાપર
ુ ર્ામે
શાપર

ુ
શાપર

મોહનભાઇ ભલાણી

સમયસર ફોલ્ટ ના થવા બાબતે (તા. ૦૯.૦૫.૧૬ ના રોિ

પીજીવીસીએલ

ુ
મ.ુ શાપર

ુ
શાપર

ર્યેલ

ુ ીિા માટે લેંડ લાઈન ટેલીફોન નંબર ૦૨૮૭૨ગ્રાહકોની સવ

તા. વંથલી

અવારનવાર ફોન કરવા છતાં આખી રાત માં કોઈ ફોલ્ટ

૨૫૭૪૪૦ અને ૦૨૮૭૨-૨૫૭૩૯૬ કાયગરત કરવામા આવેલ છે .

મો.નં.

ુ મક
ુ ામે ૨૪ કલાક
રીપેર કરવા આવેલ ન હતા) તેમિ શાપર

સદર ફોલ્ટ સેંટરમા

૯૮૭૯૬૬૬૮૦૧

૨- હેલ્પર ની કાયમી ધનમણ ૂક આપવી

સાથે કાયગરત છે . રાત્રે ૧૨:૦૦ થી ૮:૦૦ દરમ્યાન એક

/

નીધત-

સદર બાબત સરકારશ્રી ની નીતી-ધવષયક બાબત છે

ધવષયક

ઘોડાસરા,
સ્ટેશન દરવાજા,
મ.ુ

ુ
શાપર

તા.

વંથલી
૮૦

પાણી

ુ વઢા
પર

ની

લાઇન

નો

ડીઓ

/

ધનકાલ

ુ પેટા-ધવભાર્ીય કચેરી શાપર
ુ ર્ામ માં િ કાયગરત છે અને
શાપર
ત્યા પણ ફોલ્ટ ઓફીસ આવેલ છે . આ સંકુલના ફોલ્ટ સેંટરના

શીફ્ટમા ફોલ્ટ લખવા માટે લાઈન સ્ટાફ

ુ ના આપેલ છે . તેમિ
કમગચારીને ફોલ્ટ માટે ર્ોઠવવા માટે સચ
ુ ર્ામે ૧- કાયમી હેલપર ફાળવવામાં આવેલ છે
શાપર
ુ બ નો ફોલ્ટ શ્રી ભરતભાઇ દ્વારા તા.
અરજી માં બતાવ્યા મિ
૧૦.૦૫.૨૦૧૬ સમય ૦૮:૦૦ કલાક ના રોિ ફોલ્ટ નં. ૭૨૯૩
થી

નોંિાવેલ જેન ંુ ધનરાકરણ ૦૮:૩૦ કલાકે કરી આપવામાં

આવેલ.

૯૦

ર્ોપાલભાઈ

ુ ના
લેખીત તથા મૌખીક રજૂઆત કરવા છતાં જીઇબી શાપર

ુ
શાપર

કાનાભાઈ નાઘેરા

અધિકારી િવાબ પણ નથી આપતા તેમિ રીપેર પણ નથી

પીજીવીસીએલ

ુ પર
ુ
મ.ુ સખ

કરતાં મારા ખેતરમાં ઇલેવન કેવી નો પોલ એક સાઈડ

ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૧ પીએસસી પોલ બદલવાની, ૧ વી

તા.વંથલી

અડિો ભાર્ેલ હોય, તે ર્મે ત્યારે પડી શકે એમ છે .

ક્રોસઆમગ ટોપ ર્કલેમ્પ સાથે બદલાવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે

ચોમાસામાં આ બદલાવો મશ્ુ કેલ છે

અન્વયે સદર કામર્ીરી તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી

મો.

નં.

૯૯૭૯૭૫૬૭૦૩

સત્વરે

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર ૦.૬૦૦ કી.મી. હળવા દબાણ

આ પોલ

સદર રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.

બદલાવો, તેમિ મારા ઘર ની આર્ળ ની નીકળતી એલ.ટી.
લાઇન ના વાયરો પણ બદલાવવા પડે તેમ છે જે વારં વાર
ત ૂટે છે અને અકસ્માત થવાની પ ૂરી સંભાવના છે .

૯૧

ધવકમભાઇ

૪૫ વષગ જૂની લાઇન હોય અવારનવાર તાર ત ૂટી જાય છે તો

ુ
શાપર

વીંછીભાઈ કેસ ૂર

તે લાઇન મેઇનટેઇન કરવા બાબત

પીજીવીસીએલ

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર કાદા વાળા ગ્ર ૂપ તરીકે

ુ
મ.ુ રાયપર

ઓળખાતા રાન્સફોમગર સેન્ટર ની હળવા દબાણ ની લાઇનમાં

તા.વંથલી

૧.૦૫૦ કી.મી. હળવા દબાણ ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૧

મો.

નં.

પીએસસી પોલ લાંબા ર્ાળા માં ઊભો કરવાની, ૪૦ એલ ટી
ુ ેટર બદલવાની , ૨ પોલ સીિા
ક્રોસઆમગ, ૧૨૦ શેકલ ઇનસ્યલ

૯૮૭૯૪૭૧૧૫૬

કરવાની અને િરૂરી રી કટીંર્ કરવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે
અન્વયે સદર કામર્ીરી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી
સદર રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.
૯૨

સરપંચશ્રી,
પંચાયત

ગ્રામ

ુ પર
ુ ર્ામે ૧૦૦ચો.વાર પ્લોટમાં ખેતીવાડી પોલ દૂ ર
સખ

ુ
શાપર

કચેરી,

કરવા, તેમિ ભાલીયાગ્ર ૂપની એલ.ટી. લાઇનના વાયર

પીજીવીસીએલ

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર ભાલીયા ગ્ર ૂપ તરીકે ઓળખાતા

ુ પર
ુ
સખ

વારં વાર ત ૂટે છે જે રીપેર નહી કરવામાં આવે તો અકસ્માત

રાન્સફોમગર સેન્ટર ની હળવા દબાણ ની લાઇનમાં ૧.૦૦ કી.મી.

મો.નં.

ુ ી સંભાવના છે જે રીપેર કરવા બાબત આ
થવાની પ ૂરે પર

હળવા દબાણ ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૩૦ એલ ટી ક્રોસઆમગ, ૯૦

૯૯૨૫૪૦૩૪૫૦

બાબતની ૧૫.૧૨.૧૫ના રોિ લેખીત રજૂઆત કરે લ છે પરં ત ુ

ુ ેટર બદલવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે અન્વયે
શેકલ ઇનસ્યલ

ુ ી રીપેરીંર્ કરે લ નથી શાપર
ુ સંપકગ કરતાં
આિ રદનસિ

સદર કામર્ીરી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી સદર

િણાવેલ છે કે રીપેરીંર્નો માલ-સામાન ન હોવાથી રીપેર

રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.

કરતાં નથી તો ચોમાસા પહેલા આ ખેતીવાડી લાઇનના
થાંભલા સીિા કરી વાર બદલી આપવા 20 વષગથી આ
લાઇન રીપેર કરે લ નથી

૯૫

િનાભાઇ

ખેતરમાં વચ્ચેથી વીિળી ની લાઇન પસાર થાય છે જે

ુ
શાપર

કરણાભાઈ નાઘેરા

અમને નડતરરૂપ છે અને શોટગ સરકિટ ના લીિે પાક નકુ શાન

પીજીવીસીએલ

મ ુ રાયપરુ

નો ભય રહે છે મે મૌખીક રજૂઆત કરે લ છે પરં ત ુ કોઈ એ

જે બાબતે અરિદારશ્રી ને પત્ર નં. એસએચપી/ટેક/૧૯૮૭ તા.

ખાસ ધ્યાન આપ્ય ંુ નથી િો વીિળી ની લાઇન ખસેડી

૧૭.૦૫.૨૦૧૬ થી ભાવપત્રક રૂ. ૧૩૧૫૫.૮ ન ંુ આપવામાં

લેવામાં આવે તો અમારી મશ્ુ કેલી દૂ ર થઈ શકે એમ છે

આવેલ છે જે ભરપાઈ થયે આર્ળ ની કાયગવાહી હાથ િરવામાં

તા.

વંથલી

મો

૯૭૧૨૧૫૫૪૪૬

/

ધનકાલ

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર
ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર ૩ પોલ ફેરવાવવાના થાય છે

આવશે
૯૬

ુ ેશભાઇ
મક

ૂ ો ને આઠ કલાક થ્રી ફેઈઝ પાવર આપવામાં આવે છે જે
ખેડત

ુ
શાપર

િનજીભાઇ

રદવસા ના સવાર ના ૦૬.૦૦ વાગ્યે આપવો િોઈએ અને

પીજીવીસીએલ

રાવલીયા

રાત્રી નો પણ સાંિના સાત વાગ્યે આપવો િોઈએ

ુ
મ.ુ રાયપર

૯૯૧૩૫૯૪૪૭૭

નીધત-

રાયપ ૂર ર્ામને ૧૧ કેવી સોનારડી ખેતીવાડી વીિ રફડરને 66

ધવષયક

ુ માથી વીિ પર
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે છે .
કેવી મહોબ્બતપર
ુ F12 છે વીિળી માંર્ અને પર
ુ વઠા ની સમતલા
ુ
જેન ંુ ગ્રપ
િળવાઈ રહે અને ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ંુ
ભારણ ન આવે અને ધસસ્ટમ ન ંુ સારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે

તા. વંથલી
મો

/

નં.

હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી રફડરોને કુ લ (64)
ુ માં ધવભાજિત કરી દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં એક અઠવાડીયા
ગ્રપ
ુ વઠો ઉપલબ્િ થાય તે હેતથ
ુ ી
સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન ધવિપર
ુ ના અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના દરમ્યાન
ખેતીવાડી ગ્રપ
જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે .
ુ બ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ
અને તે મિ
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે
સરે રાશ આઠ કલાક 3 ફેિ વીિ પર
છે .

૯૭

ૂ ો ને આઠ કલાક થ્રી ફેઈઝ પાવર આપવામાં આવે છે
ખેડત

ુ
શાપર

ભાદરકા

તેમાં જે વૉલ્ટેિ આપવામાં આવે છે તે આપવા િોઈએ તેના

પીજીવીસીએલ

મ ુ રાયપરુ

કરતાં સાવ ઑછાં આવે છે તો વૉલ્ટેિ વિારો કરવા બાબત

ર્ાંર્દાસ

જી

/

ધનકાલ

અત્રે

ની કચેરી ના જુનીયર ઇિનેરે તા

ુ ાકાત
૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ રજૂઆત કતાગ શ્રી સાથે રૂબરૂ મલ
લેવામાં આવેલ હતી અને તેઓની ૧૩.૦૫.૨૦૧૬ ની રજૂઆત

તા. વંથલી
મો

સદર બાબતે

બાબતે

રૂબરૂ ધવર્તે પછ
ં ૂ તા ને ત્યાં વૉલ્ટેિ તથા એમ્પીયર

ુ બ ના વૉલ્ટેિ તથા
અરિદાર ની હાિરી માં માપતા નીચે મિ

નં.

૯૯૭૮૧૨૫૪૭૬

એમ્પીયર િોવા મળે લ છે :-

ફેઝ

R-ફેઈઝ

y-ફેઈઝ

b-ફેઈઝ

વૉલ્ટેિ

૪૦૬

૪૦૯

૪૧૦

એમ્પીયર

૭.૬

૭.૯

૭.૮

ધવશેષ માં િણાવવાન ંુ કે ઉપરોર્કત િોવા મળે લ વૉલ્ટેિ ધનયમ
ુ બ હોય આ બાબતે અરિદાર ને સમિણ આપેલ અને
મિ
અરિદાર ના પ્રશ્ન ન ંુ ધનરાકરણ કરે લ
૯૮

ઉકાભાઈ

ૂ ો ને આઠ કલાક થ્રી ફેઈઝ પાવર આપવામાં આવે છે જે
ખેડત

ુ
શાપર

મેસ ૂરભાઈ ભાદરકા

રદવસા ના સવાર ના ૦૬.૦૦ વાગ્યે આપવો િોઈએ અને

પીજીવીસીએલ

મ ુ રાયપરુ

રાત્રી નો પણ સાંિના સાત વાગ્યે આપવો િોઈએ

૯૯૭૮૦૩૭૧૬૯

નીધત-

રાયપ ૂર ર્ામને ૧૧ કેવી સોનારડી ખેતીવાડી વીિ રફડરને 66

ધવષયક

ુ માથી વીિ પર
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે છે .
કેવી મહોબ્બતપર
ુ F12 છે વીિળી માંર્ અને પર
ુ વઠા ની સમતલા
ુ
જેન ંુ ગ્રપ
િળવાઈ રહે અને ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ંુ

તા. વંથલી
મો

/

નં.

ભારણ ન આવે અને ધસસ્ટમ ન ંુ સારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે
હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી રફડરોને કુ લ (64)
ુ માં ધવભાજિત કરી દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં એક અઠવાડીયા
ગ્રપ
ુ વઠો ઉપલબ્િ થાય તે હેતથ
ુ ી
સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન ધવિપર
ુ ના અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના દરમ્યાન
ખેતીવાડી ગ્રપ
જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે .
ુ બ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ
અને તે મિ
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે
સરે રાશ આઠ કલાક 3 ફેિ વીિ પર
છે .

૯૯

ભરતભાઇ

૪૫ વષગ જૂની લાઇન હોય અવારનવાર તાર ત ૂટી જાય છે તો

ુ
શાપર

લખમણભાઇ ઢોલા

તે લાઇન મેઇનટેઇન કરવા બાબત

પીજીવીસીએલ

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર કાદા વાળા ગ્ર ૂપ તરીકે

મ ુ રાયપરુ

ઓળખાતા રાન્સફોમગર સેન્ટર ની હળવા દબાણ ની લાઇનમાં

તા. વંથલી

૧.૦૫૦ કી.મી. હળવા દબાણ ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૧

મો

નં.

પીએસસી પોલ લાંબા ર્ાળા માં ઊભો કરવાની, ૪૦ એલ ટી
ુ ેટર બદલવાની , ૨ પોલ સીિા
ક્રોસઆમગ, ૧૨૦ શેકલ ઇનસ્યલ

૯૯૭૮૦૩૨૯૭૩

કરવાની અને િરૂરી રી કટીંર્ કરવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે
અન્વયે સદર કામર્ીરી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી
સદર રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.
૧૦૦

ર્ીરીશભાઈ

૪૫ વષગ જૂની લાઇન હોય અવારનવાર તાર ત ૂટી જાય છે તો

ુ
શાપર

સરામણભાઇ ઝાલા

તે લાઇન મેઇનટેઇન કરવા બાબત

પીજીવીસીએલ

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર કાદા વાળા ગ્ર ૂપ તરીકે

મ ુ રાયપરુ

ઓળખાતા રાન્સફોમગર સેન્ટર ની હળવા દબાણ ની લાઇનમાં

તા. વંથલી

૧.૦૫૦ કી.મી. હળવા દબાણ ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૧

મો
૯૫૮૬૬૯૦૯૪૦

નં

પીએસસી પોલ લાંબા ર્ાળા માં ઊભો કરવાની, ૪૦ એલ ટી
ુ ેટર બદલવાની , ૨ પોલ સીિા
ક્રોસઆમગ, ૧૨૦ શેકલ ઇનસ્યલ
કરવાની અને િરૂરી રી કટીંર્ કરવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે
અન્વયે સદર કામર્ીરી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી
સદર રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.

૧૦૧

ભાદાભાઈ

ૂ ો ને આઠ કલાક થ્રી ફેઈઝ પાવર આપવામાં આવે છે જે
ખેડત

ુ
શાપર

કરણાભાઈ નાઘેરા

રદવસા ના સવાર ના ૦૬.૦૦ વાગ્યે આપવો િોઈએ અને

પીજીવીસીએલ

ુ
મ.ુ રાયપર

રાત્રી નો પણ સાંિના સાત વાગ્યે આપવો િોઈએ

/

નીધત-

રાયપ ૂર ર્ામને ૧૧ કેવી સોનારડી ખેતીવાડી વીિ રફડરને 66

ધવષયક

ુ માથી વીિ પર
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે છે .
કેવી મહોબ્બતપર
ુ F12 છે વીિળી માંર્ અને પર
ુ વઠા ની સમતલા
ુ
જેન ંુ ગ્રપ

તા. વંથલી

િળવાઈ રહે અને ધસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ંુ

મો.નં.

ભારણ ન આવે અને ધસસ્ટમ ન ંુ સારી રીતે ધનયમન થઈ શકે તે

૯૮૨૫૨૦૫૬૮૩

હેત ુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી રફડરોને કુ લ (64)
ુ માં ધવભાજિત કરી દરે ક ગ્રપ
ુ ને મરહનામાં એક અઠવાડીયા
ગ્રપ
ુ વઠો ઉપલબ્િ થાય તે હેતથ
ુ ી
સંપ ૂણગ રદવસ દરમ્યાન ધવિપર
ુ ના અઠવારડક સમય પત્રક ને મરહના દરમ્યાન
ખેતીવાડી ગ્રપ
જુદા જુદા ચાર સમયર્ાળામાં ધવભાજિત કરવામાં આવેલ છે .
ુ બ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોિ
અને તે મિ
ુ વઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે
સરે રાશ આઠ કલાક 3 ફેિ વીિ પર
છે .

૧૦૨

રદપક

૪૫ વષગ જૂની લાઇન હોય અવારનવાર તાર ત ૂટી જાય છે તો

ુ
શાપર

સોમાયતભાઈ

તે લાઇન મેઇનટેઇન કરવા બાબત

પીજીવીસીએલ

/

પ્રર્તી

ુ દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે અરિદાર
નાયબ ઈિનેરશ્રી શાપર

હેઠળ

ની હાિરીમાં કરાવતા સ્થળ પર કાદા વાળા ગ્ર ૂપ તરીકે

ઢોલા

ઓળખાતા રાન્સફોમગર સેન્ટર ની હળવા દબાણ ની લાઇનમાં

મ ુ રાયપરુ

૧.૦૫૦ કી.મી. હળવા દબાણ ની લાઇન નો કં ડર્કટર, ૧

તા. વંથલી

પીએસસી પોલ લાંબા ર્ાળા માં ઊભો કરવાની, ૪૦ એલ ટી

મો
૭૫૬૭૩૬૪૫૭૦

નં

ુ ેટર બદલવાની , ૨ પોલ સીિા
ક્રોસઆમગ, ૧૨૦ શેકલ ઇનસ્યલ
કરવાની અને િરૂરી રી કટીંર્ કરવાની િરુરીયાત િણાયેલ,જે
અન્વયે સદર કામર્ીરી તા.૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોિ પ ૂણગ કરી
સદર રજૂઆત ન ંુ ધનરાકરણ કરવામાં આવશે.

૧૦૩

હાજાભાઈ

ુ યમંત્રીશ્રી ની
જુનાર્ઢ મકુ ામે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોિ મખ્

ધવભાર્ીય

ભાર્ાભાઈ

હાિરીમાં લોક દરબાર યોજેલ તેમાં અમોએ જુડામાં સમાવેશ

કચેરી/

ુ બ ચાર્જ આકારવામાં આવતો હતો જેની રજુઆત
ટેરરફ મિ

રાવળીયા

૪૨ ર્ામોમાં ઇલેર્કરીક બબલ જુનાર્ઢ કોપોરે શન નો ચાર્જ છે

પીજીવીસી

ુ ામે તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોિ મખ્ુ યમંત્રીશ્રી ની
જુનાર્ઢ મક

મ ુ રાયપરુ

તે અમારા ૪૨ ર્ામોમાં લેવામાં આવે છે તેવી રજૂઆત

એલ

હાિરીમાં લોક દરબાર યોજેલ તેમાં અમોએ જુડામાં સમાવેશ ૪૨

તા. વંથલી

ુ યમંત્રીશ્રી એ ટાઉન હૉલ માં જાહેરાત કરે લ કે
કરે લ, ત્યારે મખ્

મો

ધનકાલ

ર્ામોમાં ઇલેર્કરીક બબલ જુનાર્ઢ કોપોરે શન નો ચાર્જ છે તે અમારા

નં ૪૨ ર્ામોમાં ગ્રામીણ કક્ષા એ લેવાતા વીિ બબલ લેવામાં

૯૮૨૫૫૧૭૪૧૦

જુડામાં સમાવેશ કુ લ-૪૨ ર્ામોમાં વીિ બબલમાં શહેર પ્રમાણેના

૪૨ ર્ામોમાં લેવામાં આવે છે

તેવી રજૂઆત કરે લ, ત્યારે

આવશે તેવી જાહેરાત કરે લ પરં ત ુ અત્યારે જે બબલો આવેલ છે

ુ યમંત્રીશ્રી એ ટાઉન હૉલ માં જાહેરાત કરે લ કે ૪૨ ર્ામોમાં
મખ્

તે કોઈ પણ જાત ના ઘટાડેલ દર લાગ ુ કરવામાં નથી

ગ્રામીણ કક્ષા એ લેવાતા વીિ બબલ લેવામાં આવશે તેવો આદે શ

આવેલ િો આર્ામી સમયમાં ઇલેર્કરીક બબલ દર ઘટાડવામાં

ુ િ
કરે લ જે અનસ
ં ાને સદર જુડાના ૪૨ ર્ામોમાં વીિ બબલ ના ટેરરફ

નહીં આવે તો અમો ૪૨ ર્ામના ગ્રાહકો વીિ બબલ ભરવાનો

ુ રાત વીિ અધિધનયમન પંચ ના નવા ટેરરફ્
માં ગ્રામ્ય પ્રમાણે ગિ

ધવરોિ કરશ.ંુ

ુ ારો કરી
ઓડગ ર પ્રમાણે તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી ટેરરફ માં સિ
આપવામાં આવેલ છે . હવે પછીના બબલો ગ્રામ્ય ટેરરફ પ્રમાણે
આપવામાં આવશે અને નવા ટેરીફ નો લાભ ૦૧.૦૪.૨૦૧૬
મળવાપાત્ર છે .

૧૦૭

િયંતીભાઈ

ુ
ખેતીવાડી વીિ કનેકશન માં આપેલ કનેકશનમાં એક સવે નં શાપર

વાલજીભાઇ

માં એટલા િ લોડ માં પીજીવીસીએલ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં પીજીવીસી

ચૌહાણ

આવતી નથી ઉપરાંત એક િ સવે નં માં બીજુ ં કનેકશન પણ

મ ુ સોનારડી તા.

નથી અપાત ંુ તો કવ
ૂ ો તથા બોરમાં થોડા થોડા પાણી હોય

વંથલી

મો

૯૭૨૫૧૨૭૧૦

નં.

ત્યારે બે અલર્ અલર્ મોટર ચલાવવાની િરુરીયાત ઊભી
થતી હોય જે બાબતે યોગ્ય કરવા

એલ

/

નીધત-

ુ બ એક સવે
જી.ય.ુ વી.એન.એલ. ના પરરપત્ર નં ૮૭/૦૭.૦૬.૦૬ મિ

ધવષયક

નં. માં જેટલા હોસગ પાવર ન ંુ ધવિિોડાણ હોય તેટલા હોસગ પાવર ની
એક િ મોટર વાપરી શકાય.`
જીય ૂવીએનએલ ના

પત્ર નંબર ૨૦૫૯/૧૬.૦૮.૨૦૧૨ થી એકિ

સવે નંબર માં બીજુ ં વીિ િોડાણ આપી શકાય નહીં

૧૧૧

ુ
શાપર

/

નીધત-

ુ રાત વીિ ધનયમન પંચ દ્વારા દર વષે આપવામાં આવતા
માન. ગિ

ધવષયક

ુ બ બબલ ની આકારણી કરવામાં આવે છે અને
ટેરીફ( વીિ દરો) મિ

ધનલેશભાઈ

૨૦૧૪-૧૫ માં કપાસ ના ભાવ બાબતે સરકારશ્રીએ જાહેરાત

કાનજીભાઇ ફળદુ

કરે લ કે સરકાર તરફથી ખેતીવાડી ના કનેકશનો ના બબલ માં પીજીવીસી

ુ
મ.ુ શાપર

૫૦% રાહત આપવામાં આવશે. આ પહેલા ખેતીવાડીમાં એલ

યધુ નટ ના ભાવ માં થતો વિારો-ઘટાડો એ સરકારશ્રી ની નીતી

તા. વંથલી

ૂ ો ને લોલીપોપ
યધુ નટ રદઢ ભાવ ૦.૫૦ પૈસા હતો માત્ર ખેડત

ધવષયક બાબત છે

મો.નં.

આપી ૪/૬ મહીના ના વીિળી બબલ માં રાહત આપેલ છે

૮૧૪૧૨૭૫૨૧૨

ુ રાત ની ભોળી િનતા જે આઝાદીના ૬૭
ત્યારબાદ ગિ
વષગથી સહન કરતી આવી છે તેમ પડયા પર પાટુ મારે તે
ુ બ
કહેવત મિ

જે યધુ નટ ના ૦.૫૦ પૈસા હતા તેને ૧.૦૦

રૂપીયો કરી નાખ્યો તો શ ંુ િર્તના તાત ને આવી રીતે
આજીવન મ ૂખગ બનાવવાની બનાવવાની સરકારી જાહેરાત
ુ બ ૦.૫૦ પૈસા રાહત જાહેર કરીને આજીવન ૦.૯૫ પૈસા
મિ
ૂ પાસેથી ઉઘરાણ ંુ કરે લ છે જે ખેડત
ૂ ો ને અન્યાય
ન ંુ ખેડત
કરવામાં આવે છે અમારે ૫૦% રાહત નથી િોઈતીજૂનો ભાવ
યધુ નટ ના ૫૦ પૈસા હતો તે બરાબર છે
૧૧૩

કોઈપણ ઇન્ડસ્રીઝ માં ૧૦૦ હો.પા. માં ૧૦૦ હો.પા. ના

ુ
શાપર

મારવાણીયા

ૂ ો
દાયરામાં ૮ થી ૧૦ મોટરો હાકવા દયો છો તેમ અમો ખેડત

પીજીવીસી

ુ
મ ુ શાપર

ને ખેતીમાં ૧૫ હો.પા. ના કનેકશન માં બે ૭.૫-૭.૫ ની

એલ

તા. વંથલી

મોટરો ચલાવવા દે વી.

મનીષભાઈ

મો નં.
-----

વી

/

નીધત-

ુ બ એક સવે
જી.ય.ુ વી.એન.એલ. ના પરરપત્ર નં ૮૭/૦૭.૦૬.૦૬ મિ

ધવષયક

નં. માં જેટલા હોસગ પાવર ન ંુ ધવિિોડાણ હોય તેટલા હોસગ પાવર ની
એક િ મોટર વાપરી શકાય.`

