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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ ાય-૧, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એલ.કે.પરમાર , કાયપાલક ઇજનેર ી , િવભાગીય કચેર-૧, જુનાગઢ -૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

રજુ થયેલ ોની સંયા : 47, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 47, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,

મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ  મહાનગરપાલીકાની  જે  આઠ ગામો
ભળેલા છે તેમાં ખેતીવાડ ફોટ રપેર કરવા
માટે  હેલપર રાખવામા આવેલ નથી. જે  તે
ફોટ રલ ાય કચેર ારા રપેરંગ કરવામાં
આવે છે. તો આ ાય કચેર નીચે ૩૦ ગામો
ખેતીવાડ રપેરંગ માટે  માણસો નથી ગાડ
નથી તે રતે જવાબો આપવામાં આવે છે અને
ફોટ લાંબા સમય સુધી રપેરંગ થતાં નથી

સામાય  સંગોમાં  તમામ  ખેતીવાડ  ફોટ  િનયત
સમય  મયાદામાં  તમામ  ખેતીવાડ  ફોટ  અમાર
જુનાગઢ ાય પેટાિવભાગ કચેર ારા કરવામાં આવે
છે અને નાયબ ઇજનેર ી જુનાગઢ ાય પેટાિવભાગ
કચેર ને આ બાબતે સૂચના આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
કચેર સંબિધત

2 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ  મહાનગર  િવતારમાં  જે  િવજલઈન
નાખવામા ં  આવે  છે ,  જમીનમા ં  નાખેલી
િ વજલ ા ઇન  ર ો ડ  ન ી  મ ર ા મત  ચ ા જ 
નગરપાિલકામાં ભરવામાં આવશે. તૂટેલા રોડની
મરામત  ની  જવાબદાર  કોની  ?  ત ેમજ
મહાનગર પાિલકા  માં  આવેલા  વીજપોલ નું
તેમજ ાસફમર નું ભાડું નગરપાિલકા વસૂલે
છે કે કેમ ? તેમજ રોડ તોડવાની મંજૂર તેમજ
રકમ ભર દધા પછ નગરપાિલકા રપેરંગ ની
જવાબદાર કોની ?

જુનાગઢ મહાનાગરપાિલકાના િવતારમાં DISS, IPDS
યોજના  તથા  નવા  કામો  અંતગત  અંડરાડ
િવજલાઈનો  મહાનગરપાિલકાને  ઓછામાં  ઓછ  રોડ
મરામતની કામગીર કરવી પડે તે મુજબ નાખવામાં
આવ ે  છ ે  આ  ણ ેય  ક ા રન ી  ય ોજન ાઓમા ં
મહાનગરપાિલકા ારા તૂટેલા રોડની મરામત કરવાની
હોય  છે.  અેની  કચેરઓ ારા  કોઈ  પણ કારનુ ં
િવજલાઇનનું ભાડુ ભરવામાં આવતું નથી.IPDS યોજના
તથા  નવા  કામો  અંતગત અેની  કચેર  ારા  રોડ
તોડવા સંદભે રટોરેસન ચાજ ભરપાઈ કરવામાં આવે
છ ે ,  જ ે  ર ો ડ  ર પ ે ર  ક રવ ાન ી  જવ ાબદ ા ર 
મહાનગરપા િલકાની  હ ોય  છ ે .

િનકાલ
જનરલ માહતી



Page 2 of 12

3 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ તાલુકાનાં ખેતીવાડ ફડર માં લાઇન
મટેનસ કેટલું થયેલું ? તેનો કેટલો ખચ ?
વાયર , પોલ, પેટ, યૂઝ કેટલા વપરાયા ?
વીજ લાઇન નડતરપ ઝાડ કાપવાની મજૂર
નો  ખચ  કેટલો  ?  લાઇન મટેનસ કેટલા
િવભાગમાં થયેલ અને કેટલા િવભાગમાં થયેલ
અને કેટલી બાક ? કેટલો ખચ થયો છે ?

જુનાગઢ  તાલુકા  ના  િવભાગીય  કચેર-૧  હેઠળ  ના
બલખા અને જુનાગઢ ાય પેટા િવભાગ કચેર હેઠળ
ના તમામ ફડરો માં જરયાત મુજબનું મટેનસ નું
કામ કરવામાં  આવેલ છે.  સરદાર કૃિષ ામ યોિત
યોજના હેઠળ જુનાગઢ ાય પેટા િવભાગ કચેર ના
માખીયાળા ખેતીવાડ  ફડર માં  ૧૬ ક.મી.  એચ.ટ.
અને  ૩૪  ક.મી.  એલ.ટ.  નો  કંડટર  બદલાવવામાં
આવેલ છે  અને  આ ઉપરાંત જર ફેકેશન પણ
બદલવામાં આવેલ છે. જેનો કુલ ખચ ૨૪ લાખ જેટલો
થયેલ  છે.  હાલ  આ સબ ડિવઝન માં  તલીયાધર
ખેતીવાડ ફડર માંમટેનસ નું કામ હાથ ધારેલ છે .
તેવીજ રતે બલખા પેટા િવભાગ કચેર માં ખડયા
ખેતીવાડ  ફડરમાં  એચ.ટ.  નો  ૪૭.૫  ક.મી.  અને
એલ.ટ. નો 53 ક.મી. કંડટ અને જર જણાય યાં
તેનું ફેકેશન પણ બદલવેલ છે આ ફદારમાં કુલ ખચ
૪૩લાખ જેટલો થયેલ છે આ સબ ડિવઝન માં રામેર
ખેતીવાડ ફડર નું કામ હાથ ધારેલ છે . આ કમ
હેઠળ અય ફડરો નું કામ પણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

ઘર  વપરાશ  માં  બલ સાથે  સિવસ ચાજ
લેવામાં આવે છે . મીટર ભાડું પણ લેવામાં
આવે છે. યારે સિવસ અથવા મીટર બાલી
ય યારે  ાહકો પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં
આવે છે તેનું કારણ શું ?

સદરહુ ં  બાબતે  જણાવવાનું  કે  ાહકો  પાસેથી  ચાજ
ગુજરાત ઇલેિસટ રેયુલેટર કિમસન (GERC) ના
નોટફકેશન ૪ / ૨૦૧૫ ના લોઝ નં ૬.૪૪ મુજબ િનયમ
માણે  લેબ  ચકાસણી  બાદ  વસૂલવામાં  આવે  છે
અયથા ચાજ વસૂલવામાં આવતો નથી.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

5 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ તાલુકાનાં  કેટલા  ગામોનું  ખેતીવાડ
ઘરવપરાશના ફોટ રૃપેરંગના કામો જુનાગઢ
ાય કચેર કેસ ભવન ખાતેથી થાય છે.
આ  ગામોમા ં  રપેર ંગ  માટે  ક ેટલો  ટાફ
રોકાયેલો છે ? તથા રપેરંગ કરવા માટેની
કેટલી ગાડઓનો ઉપયોગ થાય છે ? અને
કેટલા  ગામોમાં  ાય  હેલપર  અથવા  તો
.ઇ.બી.  ના  હેલપરો  રોકાયેલા  છે  ? તથા
ફોટ રપેરંગ કેટલા દવસમાં કરવામાં આવે
છ ે  ?  ખેતીવાડ  ઘરવપરાશ  ના  ફોલતો
નધવામા ં  આવે  છે  ક ે  ક ેમ  ?  જવાબદાર
અિધકાર  ટેિલફોન  ઉપર  ાહકો  ને  યોય
ઉતાર આપતા નથી માટઓફિસયાલીિનયમ
શું હોય છે ? તેની િવગત આપવી.

જુનાગઢ ાય પેટાિવભાગ કચેર હેઠળ કુલ ૩૪ ગામો
આંઠ યોિતામ ફડરો સાથે ડાયેલા છે અને આ
તમામ ગામો ના દરેક કારના એલ ટ. અને એચ.ટ.
ફોટ સદર કચેર ારા જ કરવામાં આવે છે . જુનાગઢ
. આ તમામ ગામોમાં ફોટ રપેરંગ કામગીર કુલ ૧૫
લાઇન ટાફ ને સપવામાં આવેલ છે તદ ઉપરાંત 
વધારે કામ હોય તો તેમની મદદ માટે જુનાગઢ ાય
પેટાિવભાગ કચેર  માંથી  વધારાનો  ટાફ  જરયાત
મુજબ અને  કતરકતરના  માણસો  જરયાત  મુજબ
મોકલવામાં આવે છે. આ સબ ડિવઝન માં ૨૪ કલાક
માટે એક ગાડ અને ૧૨ કલાક માટે ૨ ગાડઓ ભાડે
રાખવામા આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત
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6 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ તાલુકાનાં ખેતીવાડ ફડરો ઘણા મોટા
હોવાથી અવાર-નવાર લાઇન ફોટ થાય છે.
ફોટ  ણ મળવાથી  ખેડૂતોને  વીજ વગર
રહેવું  પડે છે. તેવા ફદારોને અલગ કરવાની
અમાર માંગણી છે. છતાં પણ જુદા કરવામાં
આવતા  નથી  જેવાકે  વધાવી  ફડર,ગોળધાર,
ખલીલપુર,  ચોબર,  આ  ફદારોને  અલગ
કરવાની  અમાર  માંગણી  મુજબની  થયેલી
કાયવાહ ની િવગત આપવી

સામાય રતે િસઝન દરિમયાન ૧૫૦ એંિપયર થી વધુ
આવતા લોડ ના ફડરો માં  બાઈ ફરકેશન કરવામાં
આવે છે  . જુનાગઢ ાય પેટા િવભાગ કચેર ના
ગિલયાવાડા  ,  ઝાલસર,  હનાપ ુર  ફડરો  ના
બાઈફરકેશન કરવામાં આવેલ છે અને ગોલાધર ફડર નું
બાઈફરકેશન નું  કામ હાલ ચાલુ છે  . વધાવી અને
ચોબાર  ફડર  માં  જરયાત  મુજબ  નુ ં  મટેનસ
કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
ફડર િવભાજન

7 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

લાઇન મટેનસ માટે  સરકાર તરફથી મોટ
રકમ ફાળવવામાં  આવેલ છે  .  તો  હાલમાં
ખેતરમાં  પાક નથી તેવા સમયે બાક રહેલ
િવજલાઈનો તાર બદલવા, ાસા પોલ ઊભા
કરવા, સફળ બદલવા, લાઇન મટેનસ કામ
તાકાિલક અસરથી કર આપવા . જે કામ વેગ
માં છે તેની િવગત આપવી તથા બાક રહેલા
કામની િવગત આપવી .

સદરહુ  બાબતમાં  અગાઉ  જણાયા  મુજબ  જુનાગઢ
તાલુકા ના િવભાગીય કચેર-૧ હેઠળ ના બલખા અને
જુનાગઢ ાય પેટા િવભાગ કચેર હેઠળ ના તમામ
ફડરો માં જરયાત મુજબનું મટેનસ નું કામ કરવામાં
આવેલ છે.  સરદાર કૃિષ ામ યોિત યોજના હેઠળ
જુનાગઢ ાય પેટા  િવભાગ કચેર  ના માખીયાળા
ખેતીવાડ ફડર માં ૧૬ ક.મી. એચ.ટ. અને ૩૪ ક.મી.
એલ.ટ. નો કંડટર બદલાવવામાં આવેલ છે અને આ
ઉપરાંત જર ફેકેશન પણ બદલવામાં આવેલ છે.
જેનો કુલ ખચ ૨૪ લાખ જેટલો થયેલ છે. હાલ આ સબ
ડિવઝન માં તલીયાધર ખેતીવાડ ફડર માંમટેનસ નું
કામ હાથ ધારેલ છે . તેવીજ રતે બલખા પેટા િવભાગ
કચેર માં ખડયા ખેતીવાડ ફડરમાં એચ.ટ. નો ૪૭.૫
ક.મી. અને એલ.ટ. નો 53 ક.મી. કંડટ અને જર
જણાય યાં  તેનુ ં  ફેકેશન પણ બદલવેલ છે  આ
ફદારમાં કુલ ખચ ૪૩લાખ જેટલો થયેલ છે આ સબ
ડિવઝન માં  રામેર ખેતીવાડ  ફડર નું  કામ હાથ
ધારેલ છે . આ કમ હેઠળ અય ફડરો નું કામ પણ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

સરકાર  ી  ના  પરપ  મુજબ  એક  સવ ે
નંબરમાં  બે  કનેશન આપવા  પરંતુ  ખેડૂતો
ઘણા સમય થી રાહ જુવે છે છતાં પણ એક
સવે નંબર માં બીજું કનેશન માંગણી મુજબ
મળવું ઈએ પરંતુ નવેબર -૨૦૧૬ અપછની
અર ને  આપવુ ં .  પહેલા  કરેલ  અર ને
થમ યોરટ આપવી

 યુ વી એન એલ ના પરપ યુવીએનએલ ટેક-૨
-આરએન આર -૨૦૪૪  તારખ  ૨૫.૧૦.૨૦૧૬  મુજબ
અરજદાર  /ાહક ૮ (આઠ ) એકરથી વધારે ેફળ
હોય તેવા  સળંગ એકજ સવે  નંબરમાં  બીજુ ં  ખેતી
િવષયક વીજ ડાણ મેળવી  શકશે  .  બી ખેતી
િવષયક વીજ ડાણ માટે પાતા ધરાવનાર ખેડૂતો
માટે  આ યોજના પરપ બહાર પયા તારખ થી
અમલી થશે અને અરજદારે લાગુ પડતી પેટા િવભાગ
કચેરમાં  જર દતાવે સાદા કાગળ પર બાંહેધર
પ અને નધણી ફ સહ િનયત નામુનામાં  અર
કરવાની  રહેશે.  દરિમયાન  અગાઉની  આ  કારની
કોઈપણ અર યાને  લેવામાં  આવશે  નહ.  સદર
યોજનાનો પરપ ભાર પયા બાદ અરજદારે નવેસરથી
અર કરવાની રહેશે તેવું  પટ જણાવેલ છે આમ
હાલ ના વતમાન િનયમાનુસાર પરપ બહાર પયા
પહેલા  ને  કોઈ પણ કારની  ાયોરટ  આપવાની
ગવાઈ નથી .

િનકાલ
નવા કનેકશન

9 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ  જલાની  વડ  કચેર  માં  લાઇન
મેઇનટેનસ બાબતે િપયા બાર કરોડ જેવી
માતબર રકમ પેડંગ  હોય યારે  જલાના
રમાં રાલુકાની ખેતીવાડ વીજ લાઈનો મરામત
કરવી જર છે  જેવી કે  વીજ લાઇન ાંસી
ય ેલ  હોય  તેન ે  પોલ  સીધા  કરવા  તાર
બદલવા  સફળ  અને  એ ંગલ  બદલવા  ,
બદલાયેલા અથવા થયેલી લાઇન મેઇનટેનેસ
ની  િવગતો  આપવી.  બાક  રહ ેલ  લાઇન
મેઇનટેનસ  ની  િવગતો  આપવી  .  કેટલા
સમય માં બાક રહેલ કામગીર પૂણ થશે ? તે
લેખતમાં િવગત માં િવગત આપવી.

સદરહુ  બાબતમાં  અગાઉ  જણાયા  મુજબ  જુનાગઢ
તાલુકા ના િવભાગીય કચેર-૧ હેઠળ ના બલખા અને
જુનાગઢ ાય પેટા િવભાગ કચેર હેઠળ ના તમામ
ફડરો માં જરયાત મુજબનું મટેનસ નું કામ કરવામાં
આવેલ છે.  સરદાર કૃિષ ામ યોિત યોજના હેઠળ
જુનાગઢ ાય પેટા  િવભાગ કચેર  ના માખીયાળા
ખેતીવાડ ફડર માં ૧૬ ક.મી. એચ.ટ. અને ૩૪ ક.મી.
એલ.ટ. નો કંડટર બદલાવવામાં આવેલ છે અને આ
ઉપરાંત જર ફેકેશન પણ બદલવામાં આવેલ છે.
જેનો કુલ ખચ ૨૪ લાખ જેટલો થયેલ છે. હાલ આ સબ
ડિવઝન માં તલીયાધર ખેતીવાડ ફડર માંમટેનસ નું
કામ હાથ ધારેલ છે . તેવીજ રતે બલખા પેટા િવભાગ
કચેર માં ખડયા ખેતીવાડ ફડરમાં એચ.ટ. નો ૪૭.૫
ક.મી. અને એલ.ટ. નો 53 ક.મી. કંડટ અને જર
જણાય યાં  તેનુ ં  ફેકેશન પણ બદલવેલ છે  આ
ફદારમાં કુલ ખચ ૪૩લાખ જેટલો થયેલ છે આ સબ
ડિવઝન માં  રામેર ખેતીવાડ  ફડર નું  કામ હાથ
ધારેલ છે . આ કમ હેઠળ અય ફડરો નું કામ પણ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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10 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

અજયા સરકારી ના િનણય મુજબ એક સવે
નંબર દઠ વીજુ કનેશન આપવું આ બાબતે
૧૬ નવેબર પછ કરેલી અરઓને ાધાય
આપી કનેશન આપવામાં આવે છે તો અગાઉ
ખેડ ૂતોએ  જે  અર  કરેલ  છે  તે  ખેડ ૂતોને
ખેતીવાડમાં  વીજ  કનેશન  આપવું  ઈએ
કારણ કે  ઘણા વષોથી  જે  ખેડૂતોએ અર
કરેલ છે તે ખેડૂત ને કનેશન ન મળે , તુત
માં નવી અર કરનાર ખેડૂત ને એક સવે
નંબરમાં બીજું  કનેશન મળે તે યાજબી છે
પરંતુ જૂના અરજદારને પહેલા ાધાય આપવું
ઈએ.

સદરહુ બાબતમાં અગાઉ જણાયા મુજબ  યુ વી
એન એલ ના પરપ યુવીએનએલ ટેક-૨ -આરએન
આર  -૨૦૪૪  તારખ  ૨૫.૧૦.૨૦૧૬  મુજબ  અરજદાર
/ાહક ૮ (આઠ ) એકરથી વધારે ેફળ હોય તેવા
સળંગ એકજ સવે નંબરમાં બીજું ખેતી િવષયક વીજ
ડાણ મેળવી  શકશે  .  બી ખેતી  િવષયક વીજ
ડાણ  માટે  પાતા  ધરાવનાર  ખેડૂતો  માટે  આ
યોજના પરપ બહાર પયા તારખ થી અમલી થશે
અને અરજદારે લાગુ પડતી પેટા િવભાગ કચેરમાં જર
દતાવે સાદા કાગળ પર બાંહેધર પ અને નધણી
ફ  સહ  િનયત  નામુનામા ં  અર  કરવાની  રહેશે.
દરિમયાન અગાઉની આ કારની કોઈપણ અર યાને
લેવામાં  આવશે નહ.  સદર યોજનાનો પરપ ભાર
પયા બાદ અરજદારે નવેસરથી અર કરવાની રહેશે
તેવુ ં  પટ જણાવેલ છે  આમ હાલ ના  વતમાન
િનયમાનુસાર પરપ બહાર પયા પહેલા ને કોઈ પણ
કારની ાયોરટ આપવાની ગવાઈ નથી .

િનકાલ
નવા કનેકશન

11 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

એકજ સવે નંબરમાં ખેડૂત ખેતરના િવ શેઢા
ઉપર િશટંગ કરવા માંગે તો ખરાત ખચ
વસૂલ કર જે તે સવે નંબરમાં વીજ કનેશન
િશટંગ કર આપવું ઈએ

યુવીએનએલ ના  પરપ  યુવીએનએલ -ટેક--
એ કને -૨૧૮૯ તારખ ૨૪.૧૦.૨૦૧૩ માણે આવી
કોઈ ગવાઈ નથી

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

12 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

ખેતીવાડ વીજ કનેનની અંદર ઘણા બધા
ખોટા ચાજ વસૂલવામાં આવે છે તે રદ કરવા
ઈએ કારણકે  ખેડૂતોને  ખેરમાં  એક બાજુ
સબ સીડ  આપવમા આવે  છે  બી બાજુ
અનેક કારના ચાજ લગાડ પૈસા વધુ વસૂલ
કરવામાં આવે છે તે રદ થવા ઈએ

ય ુ વ ી એ નએ લ  ન ા  પ  ર પ 
GUVNL/TECH/GERC/SC/1069/DT27.06.2014
ક ે  જ ે  પ ીવ ીસ ીએલ  તરફ  થ ી  પ  ન ંબર
PGVCL/TECH-1/006454/DATE  04.07.2014
માણે  આવી  કોઈ  ગવાઈ  નથી

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

ખેડૂતો ખેતીવાડમાં વીજ કનેશન લોડ મુજબ
ધરાવતા હોય છે. તેને વીજ િવલ સમયસર
ભરતા હોય, તેવા ખેડૂતોને વાડએ ચેકંગ ના
નામે વીજ અિધકાર જય એક હસ પાવરથી
મંડ અડધા હસ પવારની વીજચોરના નામે
જે બલ આપવામાં આવે છે તે વાજબી નથી
કારણકે  પાવર લો વૉટેજ હોય કે  કેબલમાં
સાંધા હોય , મોટરનું ફટ વેરંગ ગયેલું હોય
તેવા સંગોમાં એંિપયર વધારે લેવાતા હોય
જેના આધારે એક હષ પાવર અથવા અડધા
હષ  પાવર  ના  ચેક ંગ  અિધકાર  જે  બલ
આપવે છે તે બંધ કરવા ઈએ.

ખેતીવાડ ફડર માં વધુ એંિપયર અથવા વધુ લોસ
ધરાવતા ફડરોમાં વીજ ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવે છે
અને થળ ઉપર જે કાઇ ગેરરિત માલૂમ પડે તેના
આધારે  ભારતીય વીજ  અિધિનયમન -૨૦૦૩  મુજબ
િનયમાનુસાર કાયવાહ કરવામાં આવે છે તદ ઉપરાંત
ખેતીવાડ  વીજ ડાણ માં  િલપ ઓન મીટર થી
એ ં િપયર  માપવામા ં  આવ ે  છ ે  અન ે  ત ે  મ ુજબ
Efficiency factor ( કાય મતા પરબળ ) ૦.૮૫
% ગણી ને લોડની ગણતર કરવામાં આવે છે અને
યારબાદ િનયમાનુસાર કાયવાહ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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14 ી નાગભાઇ નારણભાઈ
ધોરાયા, મુ.ઝાંઝરડા ( જુનાગઢ
)

ખેતીવાડ િવજડાણમાં નામફેર કરવા બાબતે સદરહુ બાબતે જણાવવાનું કે આપી એ પેટા િવભાગ
ખાતે રજૂ કરેલ અર ફમ (A-1 ફમ ) માં દશાવેલ
સવે  નં.૪૧/૨/પૈક ૩ અને બડાણ કરેલ ગામ નમૂના
નં.૭/૧૨ મૂજબ સવે નં.૪૧/૨/ પૈક ૩માં સદર નામ વા
મળેલ નથી જેથી િનયમ મુજબ સદર અર નધણી
થયેલ નથી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

15 ી કાસમખા રહેમાનખા બેલીમ બલખા ગામના રેવ.સવે નંબર ૧૬૧/૧/પૈક ૧ની
જમીન તા.૧૦.૦૨.૨૦૧૪ના રોજ ખરદ કરેલ છે
તે જમીન પર વીજ કનેશન મળવા અર
કરતાં અમાર અર મંજૂર રાખવામા આવેલ
નથી  જેથી  અમોએ  જુનાગઢ  કટમાં  દાવા
નં.૧૮૩/૧૬  થી  દાવો  કરેલ  જેના  અનુસંધાને
નામ.  અદાલતે  વચગાળાની  અરમાં  હુકમ
કરને  તાકાિલક  વીજ  કનેશન  આપવા
તા.૦૩.૧૨.૨૦૧૬ના  રોજ  હુકમ  કરેલ  છે  જે
હુકમની નકલ પણ કચેરમાં રજુ કરેલ. અમોએ
જે જમીન ખરદ કરેલ છે તે ખેતીની જમીન
છે, અગાઉ જે કનેશન આપવામાં આવેલ તે
બનખેતીની જમીન ઉપર ઓોગીક કનેશન
આપેલ, આ ઓોગીક જમીન સાથે અમારે કઈ
લેવા દેવા નથી, તેઓની સામે કેસ ચાલે છે જે
કેસમાં અમો પકાર પણ નથી, છતાં અમોને
વીજ  કનેશન  આપતા  નથી.  જ ેથી  વીજ
કનેશન આપવા િવનંતી

સદર કેસ માં સવે નંબર 161/1/પૈક 1 ને બનખેતી
માં ફેરવતા સદર થળે ી જગદશભાઇ નરિસંહ ભાઈ
કારલીયા  ને  ૨૦ હો.પા.  નુ ં  પથરની  ખાણ માટેનુ ં
 ડ સ ્   યલ  વ ી જ  કન ે  શન   ા હ ક  ન ં બ ર
૩૬૦૦૧/૦૨૯૧૯/૯ થી  આપવામાં  આવેલ હતું.  સદર
વીજ કનેશન તા ૨૯.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ બલખા પેટા
િવભાગ કચેર ના નાયબ ઇજનેર ી આઈ. વાઇ . શેખ
ારા ચેક કરતાં સદર થળે વીજ ચોર થતી હોય આ
કનેશન ને િચકંગ શીટ નંબર ૫૮૯ ભર અને વીજ
ચોર માં બુક કર અને તેનું િપયા ૧૨,૩૭,૯૮૯.૬૬ /-
નુ ં  વીજ  ચોર  નુ ં  બલ તા  ૦૩.૦૧.૨૦૧૩  ના  રોજ
આપવામાં  આવેલ  હતુ ં  અને  સદર  વીજ  કનેશન
ડકનેકટેડ  કર નાખવામાં  આવેલ હતું  .  યારબાદ
સદર જમીન ી જગદશભાઇ નરિસંહ ભાઈ કારલીયા
ારા ી કાસમભાઇ રહેમાંખન બેલીમ ને વહેચી દેવામાં
આવેલ અને ી કાસમભાઇ રહેમાનખાન બેલીમ ારા
આ જમીન નો અમુક ભાગ એટલેક સવે નંબર ૧૬૧/૧
ની  જમીન  નો  અમુક  ભાગ  ખેતી  ની  જમીન  મા ં
ફેરવવામાં આવેલ અને આ જમીન માં ખેતીવાડ નું
વીજ કનેશન તા ૩૦.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ માગેલ પરંતુ
સદર જમીન માં વીજ ચોર નું અગાઉનું લેણું બાક
હોય તેમણે  વીજ કનેશન આપવામાં  આવેલ નથી.
સદર વીજ ચોરના િપયા ૧૨,૩૭,૯૮૯.૬૬  /-વસૂલવા
માટે પીવીસીએલ તરફ થી કટ માં ૧૮૩/૧૬ થી કેસ
ચાલે છે અને જેના પેટાળ એવોકેટ ી કથીરયા છે
આમ સદર કેસ એ કટ મેટર છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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16 ી કાંતીભાઇ કરશનભાઇ
ગડિલયા,મુ.જેતલવડ

અમોને પાવરચોરનું ૧૩૫ની કલામ હેઠળ ખોટું
વીજ બીલ આપવા બાબત

ી  કા ં િતભાઈ  કરશનભાઇ  ગડિલયા  ાહક  ન ં
૩૫૯૫૬/૦૦૫૧૯/૦ તા ૦૬.૦૨.૧૮ ના રોજ ચેક કરતા
આ ખેડૂતને  કલમ ૧૩૫  હેઠળ I  ૧૪૭૪૧૫.૦૦  નુ ં
વીજચોર  નુ ં  બલ  આપવામાં  આવેલ  જે  અંતગત
જણાવવાનુ ં  કે  આ  વીજ  મીટરને  વધારાના  કાળા
કવરનાં  ઇયુલેશન  વાળા  ૧૦  એમ.એમ.  વાળા
એયુિમિનયમ  કૅબલ  વીજ  ાસફમર  સેટર  નાં
એલ.ટ.સાઇડ નાં ટડ થી ગેરકાયદેસર રતે સીધોજ
મીટરની લોડ સાઇડ આવેલ ૧૦૦ એિપયર નાં કટકેટ
યૂસ કે જેના ટોપ નો પાટ કાઢ નાખીને તેમાં પણ
લોડ સાઇડ સીધોજ આ વધારાનો  કૅબલ આપી ને
મીટરને બાયપાસ કર વીજવપરાશ નોધતું અટકાવેલ
આમ વીજ અિધિનયમ 2003 ની ગવાઈ મુજબ આ
કસા માં  વીજચોર થાય છે તે  પટપણે સાબત
થતાં ચેકંગ કરવા આવેલ અિધકારી એ કલમ ૧૩૫
હેઠળ આગળની કાયવાહ કરેલ છે તે કાયદેસર છે અને
આ કારણે  I  ૧૪૭૪૧૫.૫૨  પૈસા  નુ ં  પુરવણી  બલ
આપવામાં આવેલ છે તે પણ કાયદેસર અને વતમાન
ધારાધોરણ મુજબનું  છે  અને  તેમાં  પુન:  આકારણી
કોઈજ ગવાઈ નથી

િનકાલ
વીજ ચેકગ

17 ી તે નાથાલાલ
મહેતા,જેતલવડ

ી કાંતીભાઇ કરશનભાઇ ગડિલયા,મુ.જેતલવડ
ને  પાવરચોરનું  ૧૩૫ની  કલામ હેઠળ ખોટું
વીજ બીલ આપવા બાબત

ી  કા ં િતભાઈ  કરશનભાઇ  ગડિલયા  ાહક  ન ં
૩૫૯૫૬/૦૦૫૧૯/૦ તા ૦૬.૦૨.૧૮ ના રોજ ચેક કરતા
આ ખેડૂતને  કલમ ૧૩૫  હેઠળ I  ૧૪૭૪૧૫.૦૦  નુ ં
વીજચોર  નુ ં  બલ  આપવામાં  આવેલ  જે  અંતગત
જણાવવાનુ ં  કે  આ  વીજ  મીટરને  વધારાના  કાળા
કવરનાં  ઇયુલેશન  વાળા  ૧૦  એમ.એમ.  વાળા
એયુિમિનયમ  કૅબલ  વીજ  ાસફમર  સેટર  નાં
એલ.ટ.સાઇડ નાં ટડ થી ગેરકાયદેસર રતે સીધોજ
મીટરની લોડ સાઇડ આવેલ ૧૦૦ એિપયર નાં કટકેટ
યૂસ કે જેના ટોપ નો પાટ કાઢ નાખીને તેમાં પણ
લોડ સાઇડ સીધોજ આ વધારાનો  કૅબલ આપી ને
મીટરને બાયપાસ કર વીજવપરાશ નોધતું અટકાવેલ
આમ વીજ અિધિનયમ 2003 ની ગવાઈ મુજબ આ
કસા માં  વીજચોર થાય છે તે  પટપણે સાબત
થતાં ચેકંગ કરવા આવેલ અિધકારી એ કલમ ૧૩૫
હેઠળ આગળની કાયવાહ કરેલ છે તે કાયદેસર છે અને
આ કારણે  I  ૧૪૭૪૧૫.૫૨  પૈસા  નુ ં  પુરવણી  બલ
આપવામાં આવેલ છે તે પણ કાયદેસર અને વતમાન
ધારાધોરણ મુજબનું  છે  અને  તેમાં  પુન:  આકારણી
કોઈજ ગવાઈ નથી

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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18 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ જલામાં માણાવદર, કેશોદ, માંગરોળ,
વ ંથલી ,  િવસાવદર,  ભ ેસણ  ,  મ દરડા ,
માખીયાળા ના ખેતીવાડ િવતારમાં ફોરપોલ
લાઇન નવી ઊભી કરવામાં કેટલી આવી ?
અથવા કેટલી લાઈનો નું કામ ચાલુ છે ? નવી
મંજૂર થયેલ છે તેવી કેટલી લાઈનો ? યાંથી
યાં સુધી ? ની િવગવાર હતી આપવી .

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત  તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૮  થી  યોય  કાયવાહ  અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

19 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ જલા માં ૧૬-૧૬, ૧૬-૧૭, અને ૧૭-
૧૮ ના વષ ના નવા સબ ટેશન કેટલા મંજૂર
થયા છે ? અને કેટલા સબ ટેશન ના કામ
પૂરા થયા ? કેટલા બાક છે ? અધૂરા છે તેનું
કારણ શું ? અને આ કામ કેટલા સમય માં
પૂરા  થશે  તેની  િવગત  લેખતમાં  ગુજરાતી
ભાષા માં આપવી

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત  તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૮  થી  યોય  કાયવાહ  અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

20 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ જલાના િવસાવદર તાલુકાનાં  મોટા
ભલગામ ગામ ના ૧૩ ખેડૂતોમાં જ ફોર પોલ
લાઇન નાખવામાં આવેલી તે ખેડૂતો ને કેટલું
વળતર  યિતગત  ચૂકવેલુ ં  તેની  િવગતો
આપવી

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત તા. ૦૩.૦૩.૨૦૧૮ થી યોય કાયવાહ અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

21 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

ખીમપાદર સબ ટેશન નું કામ કેટલું બાક છે
? યારે પૂણ થશે ?

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે. તથા સદરહુ
બાબત તા. ૦૩.૦૩.૨૦૧૮ થી યોય કાયવાહ અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

22 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

આવી ફોર પોલ િવજલઈન નાખવામાં ખેડૂતો
ની મંજૂર લેવામાં આવે છે કે કેમ ? અને
ખેડૂતોના ખેતરમાં નવી લાઇન ઉવહ કરવામાં
કેટલા  િપયા  કઈ રતે  વળતર ચૂકવવામાં
આવ ે  છ ે  ?  ખ ે ડ ૂત ોન ા  વ ા ંધ ા  સ ૂચનો
સા ંભળવામા ં  આવે  છ ે  ક ે  ક ેમ  ?  ત ેની
િવગતવાર માહતી આપવી

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત  તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૮  થી  યોય  કાયવાહ  અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

23 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જંગલ િવતારમાં નવી વીજ લાઇન નાખવામાં
ખેડૂતોને જંગલ ખાતાની પરવાનગી લેવી પડે
કે કેમ ? અથવા ઇબી. જંગલ ખાતા ારા
કેટલા  વાંધા  હાલમાં  પેડંગ  છે  ?  જંગલ
િવતારમા ં  એન.ઑ.સી.  લેવામા ં  પડતી
મુકેલીની  િવગત આપવી  ખેડૂતો  પાસે  આ
બાબતની કોઈ પણ કામગીર લેવામાં આવે છે
કે કેમ ?

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત  તા.૦૩.૦૩.૨૦૧૮  થી  યોય  કાયવાહ  અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો
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24 ી મનસુખભાઇ પટોડયા ,
મુખ ી , ભારતીય કશન
સંઘ , જુનાગઢ
જલો,મો.૯૪૨૭૨૧૨૯૬૭

જુનાગઢ જલા ની અંદર જલા ની બહાર
એટલેક ે  િવસાવદર-અમરેલી,  જુનાગઢ  ,
પોરબંદર કે જુનાગઢ , ગીર િસમનાથ જલાને
ડતી ફોરપોલ ૨૨૦ કે.વી. વીજ લાઇન ૧૬-૧૬,
૧૬-૧૭  અને  ૧૭-૧૮  માં  કેટલી  નાખવામાં
આવેલી છે ? એચએએલ માં કેટલી કામગીર
ચાલુ છે ? કે કેટલી નવી નાખવાની મંજૂર
થયેલ છે તેની િવગત ગુજરાતી માં આપવી

સદર બાબત GETCO િવભાગને લગત છે.તથા સદરહુ
બાબત તા .૦૩.૦૩.૨૦૧૮ થી યોય કાયવાહ અથે
મોકલેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

25 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ખેતીવાડમાં દવસનો પાવર આપો. બલખા ,
અવતડયા, રામેર અને ચોરવાડ જંગલ ની
નકના કારણે વય નવરો નો ભય

વીજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઇ રહે
અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડનું ભારણ
ન આવે અને િસટમનું સાર રતે િનયમન થઈ શકે
તે હેતુ થી પીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડ ફડરોને
કુલ ચોસઠ (૬૪ ) ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ છે
અને દરેક ખેતીવાડ ુપને અઠવાડક િનયત શેડયુલ
મુજબ એક અઠવાડયુ દવસે અને બીજુ અઠવાડયુ
રાિના એમ વારાફરતી (રોટેશન) પધિતથી દરરોજ
સરેરાશ ૮ કલાક ૩-ફેઇઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે જેથી ફત દવસના જ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો
આપી શકાય નહ

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

26 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ખેતીવાડમાં સવારે ૪ કલાકે દવસના વારમાં
પાવર  અપાય  ભે  તે  સવાર ે  ૭  વાગે  થી
આપવો

વીજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઇ રહે
અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડનું ભારણ
ન આવે અને િસટમનું સાર રતે િનયમન થઈ શકે
તે હેતુ થી પીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડ ફડરોને
કુલ ચોસઠ (૬૪ ) ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ છે
અને દરેક ખેતીવાડ ુપને અઠવાડક િનયત શેડયુલ
મુજબ એક અઠવાડયુ દવસે અને બીજુ અઠવાડયુ
રાિના એમ વારાફરતી (રોટેશન) પધિતથી દરરોજ
સરેરાશ ૮ કલાક ૩-ફેઇઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે જેથી ફત દવસના જ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો
આપી શકાય નહ

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

27 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ખેતીવાડમાં રાીના વારમાં દવસના ૧ કલાક
કુંડ ભરવા આપવો હરો ખેડૂતો હરો િલટર
પેોલ બા કુંડ ભરવા જવું પડે છે

વીજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઇ રહે
અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડનું ભારણ
ન આવે અને િસટમનું સાર રતે િનયમન થઈ શકે
તે હેતુ થી પીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડ ફડરોને
કુલ ચોસઠ (૬૪ ) ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ છે
અને દરેક ખેતીવાડ ુપને અઠવાડક િનયત શેડયુલ
મુજબ એક અઠવાડયુ દવસે અને બીજુ અઠવાડયુ
રાિના એમ વારાફરતી (રોટેશન) પધિતથી દરરોજ
સરેરાશ ૮ કલાક ૩-ફેઇઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે જેથી ફત દવસના જ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો
આપી શકાય નહ

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે
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28 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ઘર વપરાશ માં બલ પાછળ જે એક મહનાના
વપરાશ  માણે  લખેલ  ભાવથી  જ  બલ
આપવા ૩૦ દવસનો હસાબ કર

હાલ િનયમાનુસાર ઘરવપરાશ ના બલમાં  ૨ માિસક
મુજબ  ઇ આર સી ના બલ સલાય કોડ ના સેશન
૬ના લોઝ નંબર ૧૭ મુજબ બનાવવામાં આવે છે .

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

29 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ખેતીવાડમાં  જે  ખેડૂતોની  મોટર  એંિપયર
વધારે લે તેને હરોનો દંડ આપો છો તે બંધ
કરો. એંિપયર વધારે લેવાના કારણો અનેક છે.
૧. બેરંગ ૨. બટંગ ૩. માટ ૪. પાણીનું તર
૫. કચરો ફસાઈ જવો ૬. વીજ પૂરતી ન
મળવી

ખેતીવાડ ફડર માં વધુ એંિપયર અથવા વધુ લોસ
ધરાવતા ફડરોમાં વીજ ચેકંગ હાથ ધરવામાં આવે છે
અને થળ ઉપર જે કાઇ ગેરરિત માલૂમ પડે તેના
આધારે  ભારતીય વીજ  અિધિનયમન -૨૦૦૩  મુજબ
િનયમાનુસાર કાયવાહ કરવામાં આવે છે તદ ઉપરાંત
ખેતીવાડ  વીજ ડાણ માં  િલપ ઓન મીટર થી
એ ં િપયર  માપવામા ં  આવ ે  છ ે  અન ે  ત ે  મ ુજબ
Efficiency factor ( કાય મતા પરબળ ) ૦.૮૫
% ગણી ને લોડની ગણતર કરવામાં આવે છે અને
યારબાદ િનયમાનુસાર કાયવાહ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

30 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

જે લોકો ખેતીવાડમાં ઉધોિગકરણ કર વપરાશ
કરે છે તેને કોઈ જ કારનો દંડ આપતા નથી
૧. સદ ધોવાના ઘાટ જેનાથી પયાવરણ ને
નુકશાન પણ થાય છે

જે થળે ખેતીવાડમાં ઉધોિગકરણ કર વીજ વપરાશ
કરે છે તેવા થળે પોલીસ ોટેકશન સાથે રાખીને વીજ
ચે ક ંગ  કરવામા ં  આવે  છ ે  અને  ભારતીય  વીજ
અિધ િનયમન  -૨૦૦૩  ની  ગવાય  અન ુસાર
િનયમાન ુસાર  ક ાય વાહ   કરવામા ં  આવ ે  છ ે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

31 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

માંથાભારે  તવોવાળા  ગામમાં  કોઈને  દંડ
આપતો નથી જે લોકો એસી ચલાવે છે તેમાં
૫૦ % લોકોને  સામાય નાગરક જેટલા જ
બલ આવે છે યાં કેમ કઈ બોલતા નથી

માથાભારે તવો અને ગામો માં વીજ ચેકંગ અમાર
યુવીએનએલ ની  િવજલસ ની  ટમો  ારા  વીજ
ચેકંગ કરવામાં  આવે  છે  અને  જરયાત મુજબ નું
પોલીસ ોટેકશન રાખીને વીજ ચેકંગ કર તેઓ ની
સામે વીજ અિધિનયમન ૨૦૦૩ મુજબ જર કાયવાહ
કરવામાં આવે છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

32 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ાય  િવતાર  માં  ઘર  વપરાશમાં  પાવર
ચોરના મોટા બલ ન આપવા

યોતીામ ફડરો માં વધુ લોસ ધરાવતા ગામો માં
વીજ ચેકંગ સમયાંતરે કરવામાં આવે છે અને જે થળે
ગેર રિત જણાય તે થળે વીજ અિધિનયમન ૨૦૦૩
મુજબ કાયવાહ કરવામાં આવે છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

33 ી હરભાઇ ભીમભાઇ
મોવિલયા,મુખી, એકલય
ખેડૂત સેવા સંઘ-ગુજરાત,
મો.૯૪૨૮૬૨૫૯૦૪

ખેતીવાડ  તેમજ  ઘર  વપરાશના  આપની
કંપનીએ  ડજટલ  મીટરો  મૂયા  છે  પરંતુ
ખેડૂતો તેમજ ગામડાની આવક ઘટ છે તો
આનું ભારણ ઉપડે તેમ નથી જેથી મીટર થી
જ કઈ ફોટ હોય તો જ ાહક ને િવલ આપવું
મીટરની બહાર કંપની ની જવાબદાર છે તેનું
યાન કંપનીએ રાખવું

સદરહુ ં  બાબતે  જણાવવાનું  કે  ાહકો  પાસેથી  ચાજ
ગુજરાત ઇલેિસટ રેયુલેટર કિમસન (GERC) ના
નોટફકેશન ૪ / ૨૦૧૫ ના લોઝ નં ૬.૪૪ મુજબ િનયમ
માણે  લેબ  ચકાસણી  બાદ  વસૂલવામાં  આવે  છે
અયથા ચાજ વસૂલવામાં આવતો નથી.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

34 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

ખેતીવાડ માં ટ.સી. બળે અને બદલી ગયા
પછ કેટલા દવસ ની ગેરંટ હોય ?

નવા ાસફોરેમર માં ાસફોરમેર ડસપેચ થયા બાદ
૬0 મહનાની ગેરંટ હોય છે અને રપેર ાસફોરમેર
માં ૧૮ મહનાની ગેરંટ હોય છે

િનકાલ
જનરલ માહતી
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35 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

કોઈ પણ ટ.સી.  બદલી  ગયુ ં  પછ  પાવર
સલાય આપવામાં આવે ટ. સી. બ ગયેલું
હોય તો તેનુ કારણ શું ?

ાસફમર એ એક િવધુત તાંિક યં છે અને તેમાં
આવેલ જુદા જુદા પેર પાટસ ને ડેમેજ થવા ના જુદા
જુદા કારણો છે તેમ કોઈ ચોસ કારણ કહ ન શકાય
પરંતુ મેઇન કારણ એ એંિપયર લોડગ નું  સામાય
સંગો માં હોય છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

36 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

ખેતીવાડમાં ૮ કલાક વીજ આપવામાં આવે
છે યારે ટસી બ ય અને રજૂઆત કરવા
છતાં આઠ દવસ સુધી ટ.સી. બદલતા નથી
તેનું કારણ શું ?

સામાય  સંગોમાં  સમય  મયાદામાં  ાસફમર
બદલવામાં  આવે  છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

37 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

જે ખેડૂતો નું કનેશન ૫ હો.પા. હોય તે ખેડૂત
લોડ વધાર ને  ૫ હો.પા.  નુ ં  કરે  યારે  ૫
હો.પા. ની સિવસ જૂની સિવસ જૂની સિવસ
માં ફટ કરને જતાં રહે છે તો શું ૧૫ હો.પા.
ની સિવસ કેમ લગાડવામાં આવતી નથી ?
તે જવાબદાર કોની હોય છે ?

સામાય સંગોમાં યારે લોડ વધારો કરવામાં આવે
યારે માલ મટરયલ ની ઉપલધી મુજબ નવી હો.પા.
ની મતા મુજબની સિવસ લગાડવામાં આવે છે આમ
છતાં કોઈ ચોસ થળે ન લગાડેલ હોય તો તેની નામ
સહત િવગત આપવી જેથી તે  થળે નવી સિવસ
લગાવી શકાય

સામાય સંગોમાં યારે લોડ વધારો કરવામાં આવે
યારે  માલ મટરયલ ની ઉપલધી મુજબ નવી
હો.પા. ની મતા મુજબની સિવસ લગાડવામાં આવે
છે.

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો

38 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

જયારે ખેડૂતોનું  ૧૦ વષ થી કનેશન જે તે
ટ.સી. માં હોય તો ટ.સી. નું રપેરંગ કેટલા
સમયમાં કરવામાં આવે છે ? તે જવાબદાર
માં હોય છે ?

સામાય સંગો માં  સમયાંતરે  અથવા વષ માં  બે
વખત ાસફોરમેર રપેર કરવામાં આવે છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

39 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

જે ખેડૂતો નું નવું કનેશન મંજૂર થાય છે અને
બાજુવાળા ખેડૂતો વાંધો ઉઠાવે અને કનેશન
અટકાવે તો GEB એ બી કોઈ જયાએ થી
તે ખેડૂતોને કનેશન તાકાિલક આપવું .

સામાય સંગોમાં યારે કોઈ એક ખેડૂત કોઈ વીજ
કનેશન લેવામાં લાઇન કામ માં વાંધો લે યારે નાયબ
ઇજનેર અથવા જુિનયર ઇજનેર ારા વાંધો પતાવવાનો
યાસ કરવામાં આવે છે અને  વાંધો ન પતે તો
અય રતે થી  શય હોય તો યાંથી વીજ કનેશન
આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવે છે અને  તેમાં
પણ વાંધો પડે તો િનયમાનુસાર સદર કેસ ને ડસ્ટ
મેટેટ માં રફર કરવા મોકલવામા આવે છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

40 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

હાલમાં ખેતીવાડ નવા ડાણ માં ાસફમર
જ ે  ઊભા  કરવામા ં  આવે  છ ે  જ ે  લોખ ંડ
વાપરવામાં આવે છે તેનો વજન કેટલો હોય
છે ? અને હાલમાં કેટલો હોય છે ?

ખેતીવાડ  નવા  ડાણોમાં  અલગ અલગ પીસ ના
અલગ અલગ વજન હોય છે જેથી યાં પીસ ના વજન
ની રજૂઆત છે તે જણાયા બાદ સદર  નો ઉતર
આપી શકાય . હાલ ાસફમર ની ડઝાઇન માણે
તેના એસ એસ સેટ ની ડઝાઇન બનાવવામાં આવે છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

41 રિસકભાઈ મથુકયા. તાલુકા મંી
ી , ભારતીય કશાન સંઘ

ખેતીવાડ ાહક હોય અને જૂના પડતર બલ
આપતા હોય અને પાવર ચોર બલમાં પકડાય
તો લોડ વધારાનું બલ આપવાનું હોય કે લોડ
નું બલ આપવાનું ન હોય છે ?

ચેકંગ ટમ ારા ચેકંગ સમયે જે કઈ િથિત હોય અને
તેનું  વણન ચેકંગ શીટ માં દશાવેલ હોય તે મુજબ
વીજ અિધિનયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ કે ૧૩૫ મુજબ
ની કાયવાહ કરવામાં આવે છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

42 ી મનહરભાઇ સૂચક મુ.જુનાગઢ ઘર વપરાશના બલો ૩૦ અને ૬૦ દવસમાં
આપવા ઈએ

હાલ િનયમાનુસાર ઘરવપરાશ ના બલમાં  ૨ માિસક
મુજબ  ઇ આર સી ના બલ સલાય કોડ ના સેશન
૬ના લોઝ નંબર ૧૭ મુજબ બનાવવામાં આવે છે .

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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43 ી મનહરભાઇ સૂચક મુ.જુનાગઢ સિવસ વાયરો િવષે ખોટા કેસ ઊભા કરવામાં
આવે છે તે બાબતે

ાહકો ને  યાં  યારે  સિવસ ફોટ થાય છે  યારે
તાકાિલક સિવસ બદલવામાં આવે છે અને તે માટે
જર ર સીિલંગ ચાજ ાહક પાસે થી િનયમાનુસાર
લેવામાં આવે છે તથા િનયમ મુજબ ચેકંગની કામગીર
કરવામાં આવે છે આમ સિવસ વાયરો િવષે કોઈ ખોટા
કેશો કરવામાં આવતા નથી.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

44 ી મનહરભાઇ સૂચક મુ.જુનાગઢ આરટઆઇ ને લગતા જવાબો ગુજરાતી માં
આપવા

સામાય સંગોમાં આર.ટ.આઈ. ના તમામ યુતરો
ગુજરાતીમાં જ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

45 ી મનહરભાઇ સૂચક મુ.જુનાગઢ આર.ટ.આઈ.  ની  બ ુક  ની  ઝ ેરો  કર
આપવામાં આવે છે તે બાબત

આર.ટ. આઈ. અંતગત માહતી માંગવામાં આવે યારે
કચેર માં જે કાઇ માહતી ઉપલધ હોય તે આપવામાં
આવે છે. કોઈ ચોસ માહતીમાં કદાચ કોઈ  RTI ને
લગતા  િનયમો  કે  સૂચનાઓ ની  બુક  માંથી  નકલ
આપવામાં આવેલ હોય તેવું બની શકે તો આ બાબતે
સબંિધત કચેર નો સંપક કરવો જે તે કેસ નો અયાસ
કયા બાદ તે બાબતે જર માહતી આપી શકાય

િનકાલ
જનરલ માહતી

46 ી મનહરભાઇ સૂચક મુ.જુનાગઢ ચડત બલ ન ભરાતા લાઇન કાપવા માટે
કોણ જવાબદાર ? ાહક કે કમચાર ?

ાહક ને યારે તેમના વીજ કનેશન નું રેયુલર બલ
આપવામાં આવે યારે તે બલ ને િનયત મયાદામાં
ભરપાઈ કર આપવાની જવાબદાર જે તે ાહકો ની
હોય છે. અને  તે િનયત મયાદામાં ભરપાઈ કરવામાં
ન આવે તો તેને િનયમાનુસાર કાપવા માટે લાઇન
ટાફ ને મોકલવામાં આવે છે . અને  જે તે ાહક
લાઇન ટાફ તે કનેશન કાપવા ય અને વીજ બલ
ના પૈસા ભર આપે તો તે કનેશન સામાય સંગોમાં
કાપવામાં આવતું નથી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

47 ી શામભાઈ ચકૂભાઈ
આસોદરયા, મુ.કાકિચયાળા
તા.િવસાવદર

ખેતીવાડમાં થળફેર કરવા બાબતે સદરહુ  બાબતે જણાવવાનું  કે  તા.૧૯.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ
થળફેર  કરવા માટે  કરવામાં  આવેલ અર મુજબ
ઝાંઝેસર ગામ ખાતેની જમીન વતં નામે છે યારે
કાંકિચયાળા ગામ ખાતેની જમીન બે ભાઈઓના ભાગમાં
હોય જે માટેના જર દતાવે પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં
આવેલ ન હોય થળફેર થઈ શકે નહ, આથી આ
બાબતના  સંબંિધત  પુરાવાઓ  રજૂ  થયે  આગળની
કાયવાહ હાથ ધર શકાય.

િનકાલ
નવા કનેકશન

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી


