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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૧, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી વી એલ ભીમાણી, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, જુનાગઢ રલ, મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૧૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 26, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 26, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ

ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત
જુનાગઢ પીવીસીએલ ારા ખેડૂતો ને નવા
કનેશન પાસ થઈ યારે  આડેધડ  ખેતરમાં
સવે  કરવામાં આવે છે તે પડતર અને શેઢે
–પરા યુપીએર કરવામાં આવે

સામાય રતે કોઈ પણ કારના વાંધા ન પડે તે
રતે  સવે  કરવામાં  આવે છે  અને મોટાભાગે  સવે
શેઢા-પારા ઉપર લાઇન આવે તે રતે સવે કરવામાં
આવે છે આમ છતાં આ બાબત ની સૂચના જે તે
નાયબ ઇજનેર ને સૂચના આપવામાં આવેલ

સામાય રતે કોઈ પણ કારના વાંધા ન પડે તે
રતે  સવે  કરવામાં  આવે છે  અને મોટાભાગે  સવે
શેઢા-પારા ઉપર લાઇન આવે તે રતે સવે કરવામાં
આવે છે આમ છતાં આ બાબત ની સૂચના જે તે
નાયબ ઇજનેર ને સૂચના આપવામાં આવેલ

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

ખેડૂતો ને મીટર મ સુધી પાવર પૂરો પહોચે
તેવી  યવથા  કરવી  જેથી  કરને  ખેડૂતોને
મોટર માં વેરટેજ ન આવે અને પાણી પૂરતું
મળે

ખેડૂતો ને વતમાન િનયમાનુસાર પૂરા વૉટેજ મળે
તેવી રતે મીટર લગાડ વીજ કનેશન આપવામાં
આવે છે.

ખેડૂતો ને વતમાન િનયમાનુસાર પૂરા વૉટેજ મળે
તેવી રતે મીટર લગાડ વીજ કનેશન આપવામાં
આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

ખેડૂતો  ને  ટસી  બ ય તો તાકાિલક
બદલાવી આપવા

સામાય સંગોમાં ાસફમર િનયત સમય મયાદા
માં બદલી આપવામાં આવે છે

સામાય સંગોમાં ાસફમર િનયત સમય મયાદા
માં બદલી આપવામાં આવે છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

ખેડૂતો  ફોટ  લખવા  માટે  ફોન  કરે  યારે
તેમના ાહક નંબર માંગવાનુ બંધ કરો અને
ફોટ લખી તેમણે કંપલેન નંબર આપવા

ખેડૂતો યારે  ફોટ લખાવે છે  યારે  તે  ફોટ નું
લોકેશન જદ થી મ ય તથા તે ખેડૂતો નું વીજ
બલ સમય મયાદામાં ભરેલ છે કે કેમ તે ચેક થાય
તે  માટે  વહવટ  સુગમતા  માટે  વીજ  બલ નુ ં
કનેશન યાં નામે આવે છે તથા તેમના ાહક નંબર
આપવા જણાવવામાં આવે છે આમ છતાં  ખેડૂત
પાસે  ાહક નંબર ની િવગત ફોટ લખવાથી
વખતે હાજર ન હોય તો પણ ફોટ લખવામાં આવે
જ છે. પરંતુ  ખેતીવાડ િસવાય ના કનેશન માટે
ાહક નામ તથા નંબર આપવા જર છે કેમકે તેમાં
 મીટર ની અંદર ફોટ હોય કે સિવસ ફોટ હોય
તો તે માટે જર િનયમાનુસાર કાયવાહ કર શકાય
અને ાહક નો ફોટ તાકાિલક રપેર કર શકાય
આમ પીવીસીએલ ારા  ાહકોને  અિવરત વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવા તમામ યાસો હાથ ધરવામાં
આવે છે.

ખેડૂતો યારે  ફોટ લખાવે છે  યારે  તે  ફોટ નું
લોકેશન જદ થી મ ય તથા તે ખેડૂતો નું વીજ
બલ સમય મયાદામાં ભરેલ છે કે કેમ તે ચેક થાય
તે  માટે  વહવટ  સુગમતા  માટે  વીજ  બલ નુ ં
કનેશન યાં નામે આવે છે તથા તેમના ાહક નંબર
આપવા જણાવવામાં આવે છે આમ છતાં  ખેડૂત
પાસે  ાહક નંબર ની િવગત ફોટ લખવાથી
વખતે હાજર ન હોય તો પણ ફોટ લખવામાં આવે
જ છે. પરંતુ  ખેતીવાડ િસવાય ના કનેશન માટે
ાહક નામ તથા નંબર આપવા જર છે કેમકે તેમાં
 મીટર ની અંદર ફોટ હોય કે સિવસ ફોટ હોય
તો તે માટે જર િનયમાનુસાર કાયવાહ કર શકાય
અને ાહક નો ફોટ તાકાિલક રપેર કર શકાય
આમ પીવીસીએલ ારા  ાહકોને  અિવરત વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવા તમામ યાસો હાથ ધરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત
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5 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

ખેડ ૂતો  અને  પીવીસીએલ  ની  સામાય
વાતચીત થી કલેટર કચેર માં કેશ ન દાખલ
કરવા જેથી વહેલી તકે ખેડૂતો ને પાવર ચાલુ
થઈ શકે

સામાય રતે લાઇન કામ માં  કોઈ પણ કારનો
વાંધો ના પડે તેવી રતે લાઇન કામ કરવામાં આવે
છે આમ છતાં  કોઈ વાંધાઓ પડે તો સવ થમ
જુિનયર ઇજનેર યાર બાદ નાયબ ઇજનેર ારા આ
વાંધો દૂર કરવાનો યન કરવામાં આવે છે છતાં
પણ  વાંધા નો િનકાલ ના થઈ તો જ આવા કેસ
ને કલેટર ઓફસ માં િનકાલ માટે મોકલવામાં આવે
છે

સામાય રતે લાઇન કામ માં  કોઈ પણ કારનો
વાંધો ના પડે તેવી રતે લાઇન કામ કરવામાં આવે
છે આમ છતાં  કોઈ વાંધાઓ પડે તો સવ થમ
જુિનયર ઇજનેર યાર બાદ નાયબ ઇજનેર ારા આ
વાંધો દૂર કરવાનો યન કરવામાં આવે છે છતાં
પણ  વાંધા નો િનકાલ ના થઈ તો જ આવા કેસ
ને કલેટર ઓફસ માં િનકાલ માટે મોકલવામાં આવે
છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

6 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

6. નવું કનેશન પાસ થઈ તો દરેક ખેડૂતો ને
અલગ ટ સી આપવા

6.    યારે નવું કનેશન પાસ થાય છે યારે તાંિક
રતે   શય  હોય  તો  વતમાન  િનયમાનુસાર
ખેડૂતો ને અલગ ટ સી આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

7. ટ સી નાનું હોય અને ખેડૂતો ની સંયા
વધારે  હોય તો લાઇન ટૂ ંક  કરને  ટ સી
અલગ આપવું જેથી કરને દરેક ખેડૂતો ને VA
પૂરા મળે

7.    સામાય સંગોમાં  તાંિક રતે શય હોય
તો દરેક ખેડૂતો ને અલગ ટ સી આપવા માં આવે
છ ે  અન ે    હયાત  લાઇન  વધાર ે  હ ોય  તો
િનયમાનુસાર જે તે ટ સી નું બાઈફરકેશન કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
કમ

8 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

8. ાય િવતારમાં યાં ટસી હોય તેમને
ફિસંગ માર અને સેટ રહે  તેવી યવથા
કરવી જેથી માલ ઢોર અને મનુય ને તકલીફ
ન થાય

8.    ાય િવતાર માં મોટા ભાગે યાં ટસી હોય
યાં ફિસંગ કરવામાં આવેલ જ છે આમ છતાં યાં
બાક  રહેલ  હોય  તેવી  જયાએ તાકાિલક  ફિસંગ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

9. ખેડૂતો નવા કનેશનનું કોટેશન ભરે યાર
પછ વહેલી તકે પાવર ચાલુ કરવામાં આવે

9.    નવા ખેતી વાડ કનેશન માં  અતા ના
ધોરણે  કોઈ વીજ કનેશન માં વાંધો ન પડે તો
િનયમાનુસાર િનયત મયાદા માં વીજ ડાણ ચાલુ
કરવામાં આવે છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

10.             ખેડૂતો ને મીટર બ ય કે
ડસ્લે , લોક જેવા ફોટ થી ખેડૂતો પાસેથી
પૈસા (દંડ) કોય પણ ચાજ ન લેવા.

10. ખેડૂતો ને િવજથાિપત લોડની મતા મુજબજ
તાંિક પરબળો ને યાને રાખીને મીટર લગાડવામાં
આવે છે તથા મીટર બ ય કે ડસ્લે , લોક
જેવા ફોટ થી ખેડૂતો પાસેથી િનયમાનુસાર મીટર
ડેમેજ ચાજ લેવામાં આવે છે. સંપૂણ પણે ચાજ ન
લેવો તે બાબત નીિતિવષયક છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

11 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

11.             લોડ વધારો કયા પછ ખેડૂતોને
યોય મા ની  સિવસ વાયર વહેલી  તકે
નાખવું ( નહ તો ખેડૂત ના ખચે )

11. લોડ વધારો કયા બાદ ખેડૂતોને જર મતાની
સિવસ આપવામાં  આવે  છે  આમ છતાં   કોઈ
થળે બાક રહેલ હોય તો તેવા ાહકો ને અમાર
થાિનક કચેર નો સંપક કરવ ન િવનંતી છે

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

12 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

12 .              ખ ેત ીવ ા ડ   િ વ ત ા રમ ા ં
પીવીસીએલ ના  ટસી  ને  વષ  માં  એક
વખત પાકું અથીગ કરવું જેથી ણેય ફેજ નું
બેલસ જળવાય

12. સામાય રતે જર જણાય અથીગ કરવામાં
આવે  છે  આમ છતાં  આ માટે  ની સૂચના જર
થાિનક કચેર ને આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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13 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

13.             ખેતીવાડ િવતાર માં િમટર ના
બલ  બનાવવા  મને  તારખ  ફસ  કરવી
અથવા તો િવલ બનાવતા પહેલા ફોન થી
ખેડૂતો ને ણ કરવી જેથી બંધ નું બલ ના
બને

13 .  સામાય  સ ંગો  મા ં  ૬૦  દવસ ે  બીલ
બનાવવામાં આવે છે અને જે તે ગામો માં મીટર
રડંગ ની તારખ ની કરવામાં આવે તેની ણ
ામ પંચાયત કચેર એ કરવા થાિનક કચેર ને
જણાવેલ ચ આમ છતાં સંગ વશ  કોઈ ાહકો
નું બલ લોક નું આવે તો તેઓ ને તાકાિલક અમાર
થાિનક કચેર એ સંપક કરવા િવનંતી છે જેથી તેવા
ાહકો નું વીજ બલ રડગ મુજબ બનાવી શકાય

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

14 ી મહમદભાઈ િસડા , મુખ
ી ખેડૂત સમાજ ગુજરાત

14.             ખેડૂતો ને ખોટા હેરાન ન કરવા
ઈએ હવે ખેડૂતો ઉપર થતો અયાય જરા
પણ સાંખી લે

14. પીવીસીએલ હમેશા ખેડૂતો લી તથા ખેડૂતો
ના હતમાં વીજ કંપનીના િનયમો મુજબ કામ કરે છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

15 ી જેિતભાઇ ભગવનભાઇ
ઢોલરયા ; ગામ :- મજેવડ ;
મો. નં :- 9428188332

15 .             મજેવડ ગામ ના ખાતેદાર
ખેડૂતો ારા મજેવડ ખેતીવાડ કરાર ગ્પ નું
મેટેનસ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ? યાથી
ક ેટલુ ં  રપેરગ  ,  યા ંથી  ક ેટલા  વાયરો
બદલાવવામાં  આવેલ છે તથા કેટલો લાઇન
મેટેનસ ખચ કરવામાં આવેલ છે

15. કરાર ગ્પ તરકે ઓળખાતી ખેતીવાડ સીમ
માં આવેલા ખેતીવાડ ગ્પો પૈક હાલ 1. શાંતીલાલ
કાળાભાઈ  હરપરા  વાળુ ં  ગ્પ  ,  2.  ભગાભાઈ
દાદાભાઈ વાળું ગ્પ , 3. રણછોડ લવા વાળું ુપ,
4. રણછોડ નારણ ચિનયારા વાળું ુપ, 5. નટુભાઇ
પુનાભાઇ વાળું  ુપ ,  6.  િવપુલભાઈ વલભભાઈ
ઠૂમર વાળું  ુપ ની ખેતીવાડ ુપ નું  જરયાત
મુજબનું લાઇન સમારકામ પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16
 

ી જેિતભાઇ ભગવનભાઇ
ઢોલરયા ; ગામ :- મજેવડ ;
મો. નં :- 9428188332

16 .             મજેવડ ગામ ના ખેડ ૂતોને
હાલમાં  વરસાદ એક ચ પડે  એટલે  ફડર
ફોટ થાય છે તથા પાંચ દવસ સુધી ફડર
બંધ રહેલ છે માલના અભાવે કામ થતાં નથી
ખેડૂતોને વીજ મળતી નથી . ફોટ લખાવે
છે  છતાં  ફોટ થતાં  નથી યાં  કારણો સર
વીજ મળતી નથી તે જણાવશો

16. તાજેતર માં અષાઢ બીજ ના રોજ મજેવડ ,
વધાવી,  તળયાધાર  ,  ખામોલ વગેરે  િવતારમાં
સાઈલોિનક વાવડું આવતા સંયા બંધ વૃો વીજ
લાઇન ઉપર પડતાં વીજ લાઈનો તથા વીજ પોલ
િત ત થયેલ યારે આશરે ડ પી પોલ પડ
જવાના કારણે તથા ખારા નદ માં પાણી હોવાના
કારણે વીજ લાઇન નું કામ ન થઈ શકતા પોલ લઈ
જવા  મુકેલ  બનતા  આ ફડર  સબંિધત  િવતાર
એટકલેકે મજેવડ ગામ બાજુનો િવતાર એટલેકે કરાર
સાઈડ  નો  િવતાર  બંધ  રહેલ  અને  યાર  બાદ
વાતાવરણ િથર થયે  કામ હાથ ઉપર લઈ અને
ફડર રાબેતા મુજબ ચાલુ કરેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17
 

મનસુખભાઇ પટોડયા , મુખ
ી , ભારતીય કશન સંઘ

17.             ભારતીય કશાન સંઘ ના તા
13.06.2017 ના આવેદન પ થી જુનાગઢ
તાલુકાનાં  ખેતીવાડ  માં  ખેડૂતોને  પડતી
મુકેલી બાબતે ો રજૂ કરેલ અને કલેટર
ી ને આવેદનપ આપેલ અને આ આવેદન
પ માં થયેલ કામગીર ની િવગત આપવી

17. ભારતીય કશાન સંઘ ના તા 13.06.2017 ના
રોજ આપવામાં આવેલા આવેદન પ નો િવગતવાર
યુતર આપણે  પ નંબર જેઆરડ  -૧  /ટેક-૨/
૧૮/૪૫૦૦ થી તા ૧૫.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ િવગતવાર
આપેલ છે

િનકાલ
જનરલ માહતી
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18
 

મનસુખભાઇ પટોડયા , મુખ
ી , ભારતીય કશન સંઘ

18.             જુનાગઢ તાલુકા ના કેટલા ફડર
માં લાઇન મેટેનસ કરવામાં આવેલ છે તેમાં
િવગતવાર  ખચ  કેટલો  અને  સમય  કેટલો
થયેલ છે . તાર વીજપોલ, કેબલ શેકલ , િપન
, પેટ કેટલા બદલાવવામાં આવેલ છે અને
ક ુલ  ખચ  ક ેટલો  થય ેલ  ?  બલ  ચ ૂકવી
આપવામાં  આવેલ છે  કે  બાક  છે  ? વીજ
લાઇન માં ઝાડ કાપવામાં ખચ કેટલા દવસ
થયા  લાઇન મેટેનસ ની  તમામ માહતી
પૂરેપુર િવગત સાથે આપવી

18.  જુનાગઢ  તાલુકા  ના  જુનાગઢ  ાય  પેટા
િવભાગ કચેર હેઠળના તમામ ફડેરો માં જરયાત
મુજબ નું વીજ લાઇન નું મેટેનસ કરવામાં આવેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

19
 

મનસુખભાઇ પટોડયા , મુખ
ી , ભારતીય કશન સંઘ

19.             એક ચ વરસાદ પડે અને ફડર
ફોટ થાય . પાંચ દવસ ફડર ચાલુ બતાવી
ઝાંઝરડા ,  વધાવી ખેડૂતો ને  વીજ પુરવઠો
નથી  આપ ેલ  તો  ક ોની  જવાબદાર   ?
તળયાધાર  ફડર  ખલીલપુર  ફડર,  વધાવી
ફડર કાપીને  ચાલુ  બતાવવામાં  આવે  છે  .
વધાવી  ફડર  ક ેટલો  સમય  બંધ  રહેલ  ,
ખલીલપુર ફડર કેટલો સમય બંધ રહેલ તેની
િવગતવાર માહતી આપાવી. ગત પખવાડયા
માં બંધ ફડર ની માંહતી આપવી

19.    તાજેતર માં અષાઢ બીજ ના રોજ મજેવડ ,
વધાવી, તળયાધાર , ખામોલ વગેરે િવતાર માં
સાઈલોિનક વાવડું આવતા સંયા બંધ વૃો વીજ
લાઇન ઉપર પડતાં વીજ લાઈનો તથા વીજ પોલ
િત ત થયેલ યારે આશરે ડ પી પોલ પડ
જવાના કારણે તથા ખારા નદ માં પાણી હોવાના
કારણે વીજ લાઇન નું કામ ન થઈ શકતા પોલ લઈ
જવા  મુકેલ  બનતા  આ ફડર  સબંિધત  િવતાર
એટકલેકે  મજેવડ,  ઝાંઝરડા  ગામ બાજુનો  િવતાર
બંધ  રહેલ.  જેની  િવગતવાર  િવગત  નીચે  મુજબ
છે.1.                 તળયાધાર ફડર :- ૨૫-૦૬-૨૦૧૭
:- ૦૮ કલાક બંધ 2.                 તળયાધાર ફડર
:- ૨૬.૦૬.૨૦૧૭ :- ૨૧ કલાક બંધ 3.                
વધાવી ફડર :- ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ :- ૦૮ કલાક બંધ
4.                 વધાવી ફડર :- ૨૬-૦૬-૨૦૧૭ :- ૨૪
કલાક બંધ 5.                 વધાવી ફડર :- ૨૮-૦૬-
૨૦૧૭ :- ૦૪:૦૫ કલાક બંધ 6.                 વધાવી
ફડર  :-  ૨૯-૦૬-૨૦૧૭  :-  ૦૪:૪૦  કલાક  બંધ
7.                 ખલીલપુર ફડર :- ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ :-
૦૮ કલાક બંધ 8.                 ખલીલપુર ફડર :-
૨૬-૦૬-૨૦૧૭ :- ૧૩:૨૦ કલાક બંધ 9.                
ખલીલપુર ફડર :- ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ :- ૦૨:૧૫ કલાક
બંધ 10.             ખલીલપુર ફડર :- ૨૮-૦૬-૨૦૧૭
:- ૦૧ કલાક બંધ 11.             ખલીલપુર ફડર :-
૨૯-૦૬-૨૦૧૭ :- ૦૬:૨૫ કલાક બંધ 12.            
ખલીલપુર ફડર :- ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ :- ૧૬:૧૫ કલાક
બંધ

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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20
 

મનસુખભાઇ પટોડયા , મુખ
ી , ભારતીય કશન સંઘ

20.             ટ સી બ ય તો કેટલા
સમયે બદલવાનો િનયમ છે લાઇન ફોટ થઈ
તો કેટલા સમયમાં રેપેરંગ કરવાનું થઈ છે ?
ફોટ લખાવેલ હોય તો કેટલા કલાકમાં રેપેરંગ
કરવાની જવાબદાર કોની થઈ છે ? સમયસર
કામ ના થઈ તો શું એશન લેવાના થાય છે
?

13.    ટ સી બ ય તો ાય ખેતીવાડ ફડર
માં ૭૨ કલાક માં ટ સી ફેઇલ નો રપટ આયે
સામાય સંગોમાં અને માલ સમાન ની ઉપલધતા
મુજબ બદલવાનુ ં  હોય છે  .  સામાય ફોટ રલ
એરઆ માં ૨૪ કલાકમાં સામાય સંગો માં રપેર
કરવાના હોય છે અને આ જવાબદાર જે તે પેટા
િવભાગ કચેર ની હોય છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

21
 

મનસુખભાઇ પટોડયા , મુખ
ી , ભારતીય કશન સંઘ

21.             નવા કનેશન ખેતીવાડ ૨૦૧૩
ના આપવામાં આવે છે તેમાં મંજૂર થયા પછ
ફર સાધિનક કાગળો યાં યાં માંગવાના થાય
છે ? નવા આધાર પુરાવા કેટલા જર પડે ?
રજૂ થયા પછ કેટલા દવસ માં કોટેશન અને
કોટેશન  ભર  આપે  પછ  કેટલા  દવસમાં
કનેશન લગાડ  આપો  તેની  િનયમ મુજબ
િવગત આપવી – કરવાની કામગીર ની િવગત

14.    ખેતીવાડ કનેશન માં કનેશન મંજૂર થયા
બાદ એટલેકે કોટેશન આયા બાદ કોઈ પણ કારના
દાખલા કે પુરાવાઓ માંગવામાં આવતા નથી . પરંતુ
અરજદારે યારે અર કરલી હોય યારે અને આજની
તારખમાં વધુ સમયગાળો થાય ેલ હોય અરજદાર
ને પ લખી તાજેતર ના માિલક હક ને લાગતા
દતાવે ,  િપયતની ોત ના  દતાવે તેમજ
અરજદાર  પોતે  હયાત  ન  હોય  તેવા  સંગોમા ં
વારસદાર  ને  લગતા  દતાવે  વગેર ે  સામાય
સંગોમાં વહવટ સુગમતા માટે માંગવામાં આવે છે
. કોટેશન ભર આયાબાદ સામાય સંગોમાં ાહક
ારા જર કરાર કયા બાદ મહતમ ૧૨૦ દવસમાં
વીજ કનેશન નું કામ પુણ કરવાનું હોય છે

િનકાલ
નવા કનેકશન
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22 .             ખેતીવાડમા ં લોડવધારો ક ે
ઘટાડો તાકાિલક કર આપવો ઈએ કારણકે
ખેડૂતો  અર માં  ખુબજ મોટા  પુરાવા  ને
સાધિનક  કાગળ  ની  જરયાત  થી  કંટા
ઓફસ ના ધા ખાવાથી કંટા માંગી શકતા
નથી  તેને  સરળ બનાવવો  ઈએ .  એક
અર બલ સાથે કરેલ તરતજ લોડ વધારો કે
ઘટાડો કર આપવા ઈએ . હેરાન ગિતથી
વધારો  માંગવામાં  ખેડૂતો  વીજ  કચેર  નથી
આવતા

15.    સામાય સંગો માં લોડ વધારો કે ઘટાડો
તાકાિલક કર આપવામાં આવે છે હાલ આ માટે
વડ કચેર ારા વીડએસ કમ હેઠળ હયાત વીજ
ાહકો ને લોડ વધારો કરવા માટે ની કમ હાલ
ચાલુ છે જે કમ નો બહોળો ચાર અમાર કચેર
ારા કરવામાં આવેલ છે જેનો લાભ મેળવવા માટે
ાહકો ને િવનંતી છે આ માટે અમાર થાિનક કચેર
માં સંપક કરવા ન િવનંતી છે અને આપના તરફે
પણ ખેડૂતો ને લોડ વધારા નો લાભ લેવા જર
ોસાહત કરવા ન િવનંતી છે

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો
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23.             ઝાંઝરડા ગામ ખેતીવાડ ને
જુનાગઢ િસટ ની ઓફસ એટલેકે ઝાંઝરડા રોડ
ની િસટ ઓફસ સાથે રેપેરંગ બિલંગ તમામ
કામગીર િસટ માં રાખવી કારણકે આ ખેડૂતો
જુનાગઢ િસટ મુજબ ૩૫ % ટેસ ભારે છે તેને
િસટ મુજબ પાવર આપવો તથા રેપેરંગ પણ
િસટ મુજબ કરવું તેને યોતીામ ફડર નો
પાવર આપવો

16.     હાલ ફત બન ખેતી થયેલ િવતારમા ં
અબન કે  યોિતામનો વીજ પુરવઠો  આપવાની
ગવાઈ છે જે થળે ખેતીવાડ હયાત હોય અને
બન ખેતી થયેલ ન હોય તેવા થળે ખેતીવાડ વીજ
ફડર માથી વીજ પુરવઠો આપવાની ગવાઈ છે

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો
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24.             ઘર વપરાશ ના જે વીજબલ
આપવામા ં  આવે  છ ે  ત ેમા ં  િમટર  ભાડ ુ ં
લગાવવામાં આવે છે તો મીટર તો ાહક પોતે
ખરદેલ છે  સિવસ બ ય તેના  પૈસા
ભરવામાં  આવે છે.  સિવસ ટેસ નાખવામાં
નાખવામાં આવે છે તો આજે વીજ બલ માં
કેટલી  કારના  ટેસ  લેવામાં  આવે  છે  તે
કેટલા િનયમ મુજબ કેટલા િનયમ િવ છે ?
િમટર ભાડું િનયમ િવ છે તે રેટે િવ યાં
ટેસ છે તેની િવગત વાર જવાબ આપશો

17.    ઘર વપરાશ માં વીજ બલ માં મીટરભાડું
તથા  ઇલેક્ િસટ  યૂટ  ગુજરાત  ઇલેક્ કટ
રેગુરેટર કિમશન ( GERC ) ારા મંજૂર થયા મુજબ
િનયમાનુસાર લેવામાં આવે છે. િવશેષમાં ફસ ચાજ,
એન  ચાજ,  ઈડ.એફસીએ,રએટવ  યુિનટ  ચાજ
ઘરવપરાશના  બલમાં  મીટરભાડુ ં  િનયમ  મુજબ
લેવામાં  આવે  છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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ી નારણભાઇ રાઘવભાઈ
ધોરાયા

ખેતીવાડ  િવજડાણ  માં  નામફેર  અર
બાબત

18 .     હાલ હયાત વીજ ડાણ ી કાળાભાઈ
રાઘવભાઈ  ધોરાયા  ના  નામે  છે  જેમાથી  ી
નારણભાઇ  રાઘવભાઈ  ધોરાયા  ના  નામે  વીજ
ડાણ નામફેર કરવાનું હોય પરંતુ એલીકેશન ફમ
મુજબ સવે  41/2/પૈક/3  દશાવેલા  કે  યારે  ગામ
નમૂના નંબર  7/12 મુજબ  41/2/પૈક/3  માં  સદર
નામનો ઉલેખ વા મળેલ નથી માટે સદર અર
વીકારેલ  નથી  અને  સદર  અર નુ ં  રેશન
થયેલ નથી.

િનકાલ
નામ ાસફર
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માનનીય ધારાસય ી
મહેભાઇ મશ

25.             એકજ સવ ે નંબર માં લાઇટ
કનેશન ધારક એીકચર ાહક ને િશટંગ
શા માટે કર આપવામાં આવતું નથી ?

19.    ગુજરાત ઉ િવકાસ િનગમ િલિમટેડ ના
પરપ યૂવીએનએલ  –ટેક-૨-આર એન આર -
૨૦૪૫/૨૫.૧૦.૨૦૧૬ મુજબ એકજ વીજ કનેશન માં બે
મોટર વાપર શકે છે આપની રજૂઆત મુજબ એકજ
સવે નંબર માં ખેતીવાડ વીજ કનેશન િશટ કરવા
માટે પરપ  GUVNL-TECH-AG-CONN-2189-
24.10.2013 મુજબ હયાત ખેતીિવષયક ાહક ને
જ ે  સવ ે  નંબર  મા ં  જે  બોર  અથવા  ક ૂવા  ઉપર
િવજડાણ  આપવામાં  આવેલ  હોય  તેમાં  પાણી
ખલાસ થવાના કે ખં થઈ જવાના કારણે થળ ફેર
કરવાનું જર બને યારે તે સવે નંબર માં અય
જયાએ બનાવેલ નવીન બોર/કૂવામાં પોઈટ ઓફ
સલાય બદયા િસવાય તેમજ અંતર ની મયાદા
િસવાય કરરત િવજભાર વાપર શકશે પરંતુ નવીન
ટેટ રપટ િનયત ફ ભર રજૂ કરવાનો રહેશે >=
હયાત થળ ના કૂવો/પાતાળ કૂવામાથી મોટર કાઢ
નાખવાની રહેશે >= હયાત પોઈટ ઓફ સલાઇથી
નવીન બનાવેળ કૂવા/પાતાળ કૂવા સુધી સલામતી
ના પાસાઓને  લય માં  રાખીને  જર મતાનો
કેબલ ાહકે પોતાનો ખચે લંબાવવાનો રહેશે, >==
ઉપરોત બાબત ની બાહેધર  100/- ના ટેપ
ઉપર આપવાની રહેશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


