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મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાનુ ં ગોખાલાના તે મ જ વડોદ વડોદ ગામની સીમ ાથિમક શાળા ના ાડ પર થી પસાર થતી હળવા દબાણની વીજ
બાવળયા
ગામની સીમ ાથિમક શાળા પરથી િવજ લાઇન ફેુ-૨૦૧૮ માં દૂર કર આપવા માં આવેલ છે
લાઈન પસાર થવા અંગેની રજૂઆત થયેલ તે
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૮ થી આ ગામોની રજુ આ તોને
યાને લઇ ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના હે ઠ ળ
િવજ લાઈન શીટ કરવા રજૂ આ ત થયે લ ,
કામગીર થયેલ નથી કારણ શું?

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત
િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

2 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ ખાતે ન ી પીવીસીએલની ડિવજન
બાવળયા
કચે ર  નીચે આવતાં સબ ડિવજન જે મીટર
બદલવા કે કડટર/કે બ લ બદલવાના
કોકટર આવે છે તે મીટર બદલવા કે
લગાવવાના પૈસા લે છે તો કેટલા લેવા તેના
િનયમો શુ ં છે ? અરજદાર મીટર કે કે બ લ
બદલવાની અર કરે પછ કે ટ લા દવસમાં
બદલી આપવા તેવા િનયમો છે?

આ રજુઆતના અનુસંધાને કોરાકટર ને વીજમીટર બદલવા કે સિવસ વાયર બદલવા
કોઈ પણ કાર ના િપયા આપવાના હોતા નથી.ાય િવતારમાં વીજમીટર બદલવા કે
સિવસ વાયર બદલવાની અર બાદ થળ તપાસના ૧૫ દવસ,અને થળ તપાસ પછ
ખામી ની ાહક ને ૧૫ દવસ માં ણ કરવી તેમજ ાહક ારા ણ થયા બાદ ૦૭
દવસ માં મીટર બદલવું તેમજ ૦૨ દવસ માં સિવસ વાયર બદલાવવામાં આવે છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

આ રજુ આ તના અનુ સ ં ધ ાને તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ જે લોક દરબાર ૨૦૧૮
પી..વી.સી.એલ. જસદણ ખાતે આયોયો હતો યારે માન. ધારાસય ી કુંવરભાઈ
બાવળયા સાહેબના િતિનિધઓ સાથે થયેલ ચચા મુજબ તાલુકા કાની ટ.એલ.સી.ની
મીટગ બોલાવવા માટે તેઓી ારા સમય અને થળ ની કર આપવામાં આવશે તે
મુજબ આયોજન કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

4 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાના રા વડલા જસ ગામનાં
બાવળયા
ખાતેદાર ખેડૂત સોમાભાઈ કરશનભાઈ હાંડા એ
ખેતીવાડ િવજ ડાણ માટે ૨૦૧૧ થી માંગણી
કરેલ. તેમની માિલકના સવે નં.૯૨ પૈક ૧ માં
િવજ ડાણ મંજુર થયેલ છે દતાવેજ સવે નં
૯૨ પૈક ૧ પોતાની માિલકની જમીન છે, જેમાં
ખેતીવાડ િવજ ડાણ નમલ કેટેગરમાં મંજુર
થયેલ છે.દશાવેલ સવે નં. પર થળ તપાયા
િવના જમીન ડૂ બ માં આવે છે તે વ ુ ં કહ
ભાવપક ભરે લ હોવા છતાં ખે ત ીવાડ િવજ
ડાણ આપવમાં આવતું નથી.

જસદણ તાલુકાના રાવડલા જસ. ગામ ના ખાતેદાર ખેડૂત સોમાભાઈ કરશનભાઈ હાંડા
ને નમલ કેટેગર માં સવે નંબર:૯૨/પૈક૧ માં વીજ ડાણ મજુર થયેલ છે.સદર સવે
નં બ ર ડૂ બ માં આવે છે તે નાયબ કાય પ ાલક ઈજને ર િસં ચ ાઇ પં ચ ાયત પે ટ ા િવભાગ
જસદણ ારા તા:૨૦/૦૧/૨૦૧૮ આપેલ હોવાથી ડૂબ ની જમીન માં વીજ કનેશન આપી
શકાયેલ નથી. નાયબ કાયપાલક ઈજનેર િસંચાઇ પંચાયત પેટા િવભાગ જસદણ ારા વીજ
ડાણ આપવાન એન ઓ સી આપવામાં આવશે તો વીજ ડાણ આપવાની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ અગાઉ લા કાની ફરયાદ સં ક લનની
બાવળયા
મીટગ માં પીવીસીએલ કંપનીની
ટ.એલ.સી. ની મીટગ બોલાવવાનુ ં ની
થયે લ હોવા છતાં જસદણ-િવં છ યા તાલુ ક ા
કાએ ટ.એલ.સી. ની મીટગ શામાટે
બોલાવવમાં આવતી નથી.
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5 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુકાના બરવાળા ગામના ખાતેદાર
બાવળયા
ખે ડ ૂ ત મગનભાઈ હરભાઈ નાગડકયાને
નમલ કેટેગરમાં સવે નં. ૩૨ પૈક ૧ માં િવજ
ડાણ મં જ ુ ર થયે લ છે . ઉપરોત સવ ે નં .
ખે ડ ૂ ત ખાતે દ ાર ની માિલકની છે , જે આજે
વાવેતર કરે છે, તેમની માિલકની જમીનમાં
નમલ કેટેગર િવજ ડાણ મંજુર થતાં તેમને
૧૬.૧૧.૨૦૧૭ થી ભાવપક ભરેલ છે પરંતુ આ
જયા ડૂબમાં ન આવતી હોવા છતાં, િસંચાઈનું
એન.ઓ.સી. માં ગ ી ખે ડ ૂ ત ોને િવજ ડાણ
અપાતું નથી.

જસદણ તાલુકાના બરવાળા ગામ ના ખાતેદાર ખેડૂત મગન હર નાગડકયા ને નમલ
કેટેગર માં સવે નંબર:૩૨/પૈક૧ માં વીજ ડાણ મજુર થયેલ છે.સદર સવે નંબર ડૂબ માં
આવે છે તેવી એનઓસી નાયબ કાયપાલક ઈજનેર િસંચાઇ પંચાયત પેટા િવભાગ જસદણ
ારા તા:૨૦/૦૧/૨૦૧૮ આપેલ હોવાથી ડૂબ ની જમીન માં વીજ કનેશન આપી શકાયેલ
નથી નાયબ કાયપાલક ઈજનેર િસંચાઇ પંચાયત પેટા િવભાગ જસદણ ારા વીજ ડાણ
આપવાન એન ઓ સી આપવામાં આવશે તો વીજ ડાણ આપવાની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

6 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ સિવનય જણાવવાનું કે મારા િવતારના નાની લીલાપુર ફડર િવભાત તા. ૧૦.૦૯.૨૦૧૭ના રોજ નવો ૧૧ કેવી અમન ખેતીવાડ ફડર
બાવળયા
લાખાવડ ગામે લીલાપુર ફડર માં અવારનવાર ચાલુ નવા બનેલા ૬૬ કેવી કોઠ સબ ટેસન માંથી કાઢ ને લો વોટેજ ની ફરયાદ નું
ફોટમાં તેમજ લો વોટેજની ખુબ જ ફરયાદ િનવારણ કરેલ છે.
મળે છે તમોને મૌખક આ અંગે ફરયાદ કરેલ
છે તે મ છતાં લો વોટે જ નો  હલ થયે લ
નથી તો આ અંગે યોય કાયવાહ કરશો.

7 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાના ખારચીયા મ ગામના જસદણ તાલુ ક ાના ખારચીયા મ ગામના ખે ડ ૂ ત ગોિવં દ ભાઈ રામભાઈ સોાની
બાવળયા
ખે ડ ૂ ત ગોિવં દ ભાઈ રામભાઈ સોાની તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ રજૂઆત કરેલ છે, તેના આધારે ગોિવંદભાઈએ સુચાિવયા માણે ફેરફાર
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ રજૂઆત કરેલ છે, અરજદાર કર આપેલ છે.
ગમન પાદરમાં પોતાની માિલકની સવે નં.૧૬૩
માં તેમને નડતરપ થાય તે રતે
જબરદતીથી િવજ લાઈન ઉભી હતી, બી
િવજ લાઈન ઉભી કરવાની કાયવાહ થતાની
સાથે જ અરજદારે જસદણ નાયબ ઈજનેરી ,
પીવીસીએલ લે  ખતમાં ણ કર િવનતી
કરે લ . તે મ છતા કોાકટરે જબરદતી કર
િવજ લાઈન ઉભી કરેલ છે, પીવીસીએલ ને
થતાં ફાયદા/લાભને યાને લીધેલ. અરજદારની
વાત સાં ભ યા િવના િવજ લાઈન ઉભી કર
નુકશાન કરેલ છે.સેઢેથી ઉભી કરવાની િવનંતી
છતાં યાને લીધે લ નથી. તો િવજ લાઈન
ફેરફાર કર આપવા માર ભલામણ છે. િવગતો
સામેલ છે, થયેલ કાયવાહની ણ કરશો.
8 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુકાના દહસરા ગામના કરશનભાઈ
બાવળયા
દવભાઈ એ પોતાના ઘરનો પાવર બં ધ
હોવાથી તે ઓ એ કે બ લ ફોટ અં ગ ે આટકોટ
સબ ડવીજનમાં તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૫ થી કે બ લ
તેમજ ફોટ રપેર કરવા લેખતમાં ણ કરેલ.
સમયસર ફોટ મીટર કે કેબલ ન બદલતાં.
૧૨.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ િવજ ચેકંગ થતાં તેમને
િવના કારણે ૬૧,૫૩૯/- જેવું િવજ બીલ આપી
ાહકને ખોટ રતે દંડવામાં આવેલ ચે, અર
કરે લ હોવા છતાં ચે  કં ગ કર વધારાનુ ં બીલ
આપવાનું કારણ શુ?

જસદણ તાલુકા ના દહસરા ગામમાં કરશનભાઈ દવભાઈ કો ાહક
નં બ ર:૮૯૫૭૬૦૦૨૨૮૧ થી 0.૫ KW વીજકને ક શન ધરાવે છે . સદર ાહક ને યાં
તા:૧૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યુવીએનએલ ચેકંગ ાઈવ અંતગત કે.એમ.સોની નાયબ
ઈજનેર ઇટોલેશન ચેકંગ ારા વીજ ચેકંગ કરતા સદર ાહક પોતાના ઘરના વપરાશ
માટે પોતા ના મીટરની લોડ બાજુની મેઈન વીચ બંધ કર બી ૨૦ મીટર સિવસ
વાયર પીવીસીએલ ની હળવા દબાણ ની લાઈન પર ડાયરેક હુકગ કરને વીજચોર
કરતા ૧૩૫ થેટ ની કલમ માં પકડાયેલ છે. આમ સદર ાહકને જે વીજ બલ આપવામાં
આવેલ છે તે કંપનીના નીયમાનુંસારનું અને કાયદેસરનું જ આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

આ રજુ આ તના અનુ સ ં ધ ાને તા.૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ
આટકોટ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર માં થ ી ૧૧ કે વ ી
લીલાપુર ખેતીવાડ ફડરના છેવાડાના ગામે નાની
લાખવડના ખે ત ીવાડ િવતારમાં થળ તપાસણી
કરતા વીજાહક ી ધીભાઈ મુળભાઈ રોસરા
નુ ં ૮ ૯૫૨૪-૦૫૧૨૨-૨ ાહક નાબર વાળુ ં ૦૫ હો.પા
વીજ ડાણ ધરાવે છે જેના મીટરમાં વીજ દબાણ
તા આર ફઇઝમાં ૨૨૦વોટ વાય ફે ઇ ઝમાં ૨૨૮
વોટ તથા બી ફે ઇ ઝમાં ૨૧૫ વોટ વા મળે લ
છે . આમ લીલાપુ ર ખે ત ીવાડ ફડરમાં પૂ ર તા વીજ
દબાણ થી જ પાવર સલાય કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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9 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ સરધાર પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવતાં
બાવળયા
ગામો
બોઘરાવદર
રણતગઢ,
રાણગપર,િવરપર અને વેરાવળ આમ પાંચેય
ગામોમાં એક જ્ ખેતીવાડ ફડર માંથી પાવર
આવે છે આથી આ ફડરમાંથી પાવર
પહોચાડવા ખુબ લાંબુ અંતર થાય છે વારંવાર
ફોટ સ  ય છે . લો વોટે જ ના ો ઉભા
થાય છે સમયસર પુ ર ા વોટે જ થી પાવર
મળતો નથી તો તકાિલક આ ખે ત ીવાડ
ફડરનું બાયફગેન કરવું.

સદર રજૂઆત ના અનુસાંધાને જણાવવાનું કે સદર ગામોમાં ૧૧ કે.વી. વીરપર એ..
ફડરમાં થ ી વીજપુ ર વઠો પૂ ર ો પાડવામાં આવે છે જે મ ાં બોઘરાવદર રણતગઢ,
રાણગપર,િવરપર અને વેરાવળ આમ પાંચેય ગામોનો સમાવેશ થાય છે. રજુઆતના
અનુસંધાને આ ખેતીવાડ ફડરનું જર તાંિક સવેણ કર ,તાંિક મંજુર ( ોજેટ ન.
૧૯૯૨૮૦ ) બાયફગેન માટે વાડ કચેર ને મોકલી આપેલ છે. તાંિક મંજુર મયે કામ
શ કરવામાં આવશે.

10 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાના ભં ડ ારયા ખાતે ૬૬ કે વ ી
બાવળયા
સબ ટેશન મંજુર થયેલ છે ગામે તે કારણોસર
લાંબો સમય થવા છતાં બાંધકામની કામગીર
શ થયે લ નથી. ભં ડ ારયા અને તે ન ી
આજુબાજુના િવતારમાં લો-વોટેજના ખુબ જ
મોટા માણમાં ો છે અને કેટલાક ફડરો
ખુ બ લાં બ ા છે જે ન ા લીધે વારં વ ાર ફોટ
સય છે. આથી ભંડારયા ખાતે મંજુર થયેલ
૬૬ કે વ ી સબ ટે શ નની કામગીર તાકાિલક
શ કરવી.

જસદણ તાલુકાના ભંડારયા ગામ ખાતે ૬૬ કેવી સબ ટેશન માટે પીવીસીએલ સરધાર
પેટા િવભાગીય કચેરમાંથી દરખાત બનાવવામાં આવેલ જેના અનુસંધાને GETCO ારા
જમીનની માગણી કરેલ જેના તમામ દતાવે મેળવી કલેકટર કચેર રાજકોટ ખાતે
મં જ ૂ ર  અથે મોકલવામાં આવે લ છે . આ દરખાત કરે લ ા ૬૬ કે વ ી ભં ડ ારયા સબ
ટેશનમાંથી હયાત ૬૬ કેવી સરધાર સબ-ટેશન માંથી નીકળતા ફડરો ૧૧ કેવી રામલીયા
જેવાય, ૧૧કેવી તથા ૧૧ ભંડારયા કેવી ગઢડયા ખેતીવાડ ફડરોનું િવભાજન કર
જેવાય, જણાવવાનું કે આ નવા સબ ટેશનમાંથી ૧૧ કેવી ખડવાવડ જેવાય, ૧૧ કેવી
બોઘરાવદર,૧૧ કેવી બે-દેર,૧૧ કેવી હરાવંશી તથા ૧૧ કેવી આધીયા ખેતીવાડ ફડરો
કરવામાં આવશે . જે ન ા લીધે ભં ડ ારયા ગામના તથા તે ન ી આજુ બ ાજુ ન ા િવતારમાં
સાતયપૂવક વીજ પુરવઠો આપી શકાશે.

11 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જ સ દ ણ ત ા લ ુ ક ા ન ા બ ો ઘ ર ા વ દ ર ખ ા ત ે
બાવળયા
પીવીસીએલ ના સરધાર ખાતેના
અિધકારઓ તેમજ બહારની િવજ ચેકંગ ટમ
આવી ઘર પરનાં મીટરો ચકાયા િવના
આડેધડ િવજ બીલ અપાય છે. િનયિમત િવજ
બીલ ભરતાં િવજ ાહકોને સાં ભ યા િવના
પોલીસ કેસ પણ કર દેવામાં આવેલ છે, આ
ગામે રાગે ષ થી આવા વપરાશ કરતાં
વધારાનાં મોટા િવજ બીલો આપવાનું કારણ
શું?

સદર રજૂઆત સય નથી.પી..વી.એલ ારા યારેય રાગેષથી ચેકંગ કરવામાં આવતું
નથી. માન. ધારાસયીની રજૂ આ ત મુ જ બ જસદણ તાલુ ક ાના બોઘરાવદર ખાતે
પીવીસીએલ ના સરધાર ખાતેના અિધકારઓ તેમજ બહારની િવજ-ચેકંગ ટમ આવી
ઘર પરનાં મીટરો ચકાયા િવના આડેધડ િવજ-બીલ અપાયા છે. િનયિમત વીજબીલ
ભરતાં િવજ-ાહકોને સાંભયા િવના પોલીસ કેસ પણ કર દેવામાં આવેલ છે જે સય
નથી. સામાય રતે વઘુ વીજલોસ ધરાવતા ફડરોમાં વાડ કચે ર  ની સુ ચ ના
મુજબવીજચેકંગ કરવામાં આવે છે.તા.૩૦.૧.૧૮ ના રોજ વડકચેરની સુચનાથી સરધાર
સ.ડ.ના
લાખાપર,લોધીડા,ભાયાસર,કાથરોટા,વીરપર,વેરાવળ,બોઘરાવદર,રણતગઢ,રાણગપરગામમાં
કપોરેટ ચેકંગ ાઈવનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું જેમાં કુલ ૪૪૧ રહેણાંક મકાનોમાં
વીજ ચસની કરવામાં આવેલ જેમાં ૫૪ વીજ કનેકશનોમાં ગેરરતી માલુમ પડતા વીજ
અિધિનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬/૧૩૫ હેઠળ પાવરચોરના વીજ બીલો આપવામાં આવેલ
હતા.આમ િનયમોનુસાર જ વીજ ચેકંગ કરવામાં આવે છે. બોઘરવદર ગામમાં રગઢ
જે..વાય ફડરમાંથી પાવર આપવામાં આવે છે ને વીજ લોસ મહે ડસેબર ૧૭ ની
િથિત એ ૬૮.૬૩ % છે. જે આપ સાહેબ ની ન ણ સાં.

રજુઆતના અનુસંધાને આ ખેતીવાડ ફડરનું જર
તાંિક સવેણ કર ,તાંિક મંજુર િવભાજન માટે
વડ કચે ર  ને ોજે  ટ ન. ૧૯૯૨૮૦ થી એસ.આઈ
યોજના અંતગત મોકલી આપેલ હતી. જેની તાંિક
મં જ ુ ર  વડ કચે ર  ારા તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ
મળે લ છે . આ ફડર િવભાજન કરવા માટે કુ લ ૫
ક.મી. એચ.ટ. લાઈન ઉભી કરવાની થાય છે. આ ૫
ક.મી. એચ.ટ. લાઈન માં થ ી ૨ ક.મી. એચ.ટ.
લાઈન ડુંગરાળ િવતારમાંથી પસાર થાય છે તે રતે
ઉભી કરવાની હોવાથી આ કામ કરવા માટે આ
ડુંગરાળ િવતાર અડચણપ હોવાથી કામપૂણ કરવા
માટે સમયની વધારે જરયાત રહે શ ે તે થ ી આ
કામગીર તા. ૩૧.૦૫.૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં પૂ ણ  કર
આપવામાં આવશે . આ કામ માટે જે ટ કો તરફથી
પેનલનું એલોટમેટ આપી દધેલ છે.

જેટકો ઓફસ ારા ૬૬ કેવી સબ ટેશન માટે જમીન
સંપાદન માટેની દરખાત માન. કલેકટર ી પાસે
કરેલ છે અને ૬૬ કેવી સબ ટેશન ભંડારયા ને વષ
૨૦૧૮-૧૯ ના લાનગ મા લીધેલ છે. હાલમાં આજ
રોજ તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ની િથિત એ હયાત ૧૧ કે વ ી
ફડર ના પાવર ની િથતી સમાય છે.

ગિત હેઠળ
31/05/2018
ફડર િવભાજન

િનકાલ
જેટકો

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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12 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાના ખડ વાવડ ગામનાં
બાવળયા
ભોળાભાઈ પાભાઈ માલકયા એ
તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭ થી ખે ત ીવાડ િવજ ડાણ
માટે ભાવપક રકમ .૬૫૦૦/- તે મ જ
િસયુ  રટ ડપોટ ની રકમ .૧૨૫૩/ભરપાઈ કરે લ છે . િવજ લાઈન ઉભી કરવા
જતા જંગલ ખાતા તરફથી કામ અટકાવવામાં
આવેલ છે. અરજદારની વાડ પર જવાનો રતો
નકશામાં દશા  યા મુ જ બ કાયદે સ ર છે , આ
રતામાં થ ી જ્ િવજ લાઈન ઉભી કરવામાં
આવતી હોવા છતાં અનામત વીડના બહાને
વન િવભાગવાળા િવજ લાઈન ઉભી કરવા
દેતાં નથી કારણ શું?

સદર રજૂ આ ત સાચી છે . જસદણ તાલુ ક ાના ખડ-વાવડ ગામના ભોળાભાઈ પાભાઈ
માલકયાએ તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭ થી ખે ત ીવાડ િવજ ડાણ માટે ભાવપકનમી રકમ
.૬૫૦૦/- તેમજ િસયુરટ ડપોટની રકમ .૧૨૫૩/- ભરપાઈ કરેલ છે. જેના વીજ
ડાણ માટેવીજ લીન ઉભી કરવા જતા વન િવભાગ ારા કામ અટકાવવામાં આવેલ છે
તેમજ ચાલું કામ દરિમયાન અમારા કોાકટર ના લેબર ,રા અને માલસામાન પણ
તેમના રા કબજે લેવામાં આવેલ હતો. અરજદારની રજૂઆત મુજબ જમીન સવે નં.૧૯૬
પૈ૩ /પૈક૧ માં જવાના ગાળ માગેથી પસાર થાય છે જે તેમના આ સવે નં. નો બાપ-દાદા
વખતનો જુનો માગ છે.જે અેની કચેર ારા પ.નં. ૯૩૪૬ /૨૪.૧૧.૧૭ ના રોજ નાયબ
વનરક રાજકોટ ને મંજુર માટે મોકલી આપેલ છે.જેમાં હજુ સુધી કોઈ પણ કારની
મંજુર આવેલ નથી કે અરજદાર ારા પણ કોઈ મંજુર બાબતનો આધાર રજુ કરવામાં
આવેલ નથી. આથી અેની કચેર ારા પ.નં ૩૧૦/8.૧.૧૮ ારા અરજદારને વીજડાણ
માટે ભરેલ નાણા રફંડ લેવા માટે નોટશ આપવામાં આવેલ છે.જે આપ સાહેબ ની ન
ણ સાં

િનકાલ
નવા કનેકશન

14 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા ના અજમે ર ના મે ઉ ભાઈ ટપુ ભ ાઈ
બાવળયા
ખાચરે કેબલ ફોટ અંગે િવંછયા સબ ડિવજન
માં કેબલ તેમજ ફોટ રપેર કરવા લેખતમાં
ણ કરેલ. સમયસર ફોટ મીટર કે કેબલ ન
બદલતા તેઓને પાવરચોર નું બીલ
આપવામાં આવેલ છે અને ાહકને ખોટ રતે
દં ડ વામાં આવે લ છે તે અને ાહકને ખોટ
રતે દં ડ વામાં આવે લ છે , અર કરે લ હોવા
છતાં સમયસર ફોટ કે બ લ, મીટર નહ
બદલી કંપનીની જ્ ભૂલ હોવા છતાં ચેકંગ કર
વધારાનું બીલ આપવાનું કારણ શું?

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતમાં જણાયા મુજબ િવંછયા તાલુકાના અજમેર ગામના
મેભાઈ ટપુભાઈ ખાચરે કેબલ ફોટ અંગે િવંછયા સબ ડિવજન માં કેબલ તેમજ ફોટ
રપેર કરવા લેખતમાં ણ કરેલ. સમયસર ફોટ મીટર કે કેબલ ન બદલતા તેઓને
પાવરચોર નું બીલ આપવામાં આવેલ છે આ અંગે જણાવવાનું કે મેભાઈ ટપૂભાઈ
ખાચર પી..વી.સી.એલ. કંપની નું કોઈ જ હેતુનું વીજ ડાણ ધરાવતા નથી. તથા તેઓ
ારા પી..વી.સી.એલ. િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં લેખતમાં અર કરેલ નથી
પરંતુ તા ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ તેવો બન ાહક તરકે વીજ ચોર કરતા પકડાયેલ હતા
િવલસ ટમ ના નાયબ ઇજેનર માંડવી ારા આ યિતની ચેકંગ શીટ નં:-૧૨૮૪ તા.
૨૧.૦૪.૨૦૧૬ થી વીજ ચોર પકડેલ હતી જે સબબ તેઓ ને ૧૦૩૯૦+૧૦૦૦=૧૧૩૯૦ નો
વીજ ચોરનો દંડ આપવામાં આવેલ હતો જેની રકમ આજ દન સુધી તેઓ ારા ભરપાઈ
કર આપવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

13 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ દવ કમા દે ર વાલીયા કે જ ે ઓ એ પૈ સ ભારે લ લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતમાં જણાયા મુજબ દવ કમા દેરવાલીયા કે જેઓએ
બાવળયા
હોવા છતાં ૩ માસ થયા બાદ પણ કને  શન પૈસભારેલ હોવા છતાં ૩ માસ થયા બાદ પણ કનેશન આપવામાં આવેલ નથી. આ અંગે
આપવામાં આવતું નથી.
જણાવવાનું કે અરજદાર ી ારા દવ કમા દેરવાલીયા િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં
ખેતીવાડ વીજ ડાણનું િસટંગ અંગે અર તા.૨૧.૦૧૧.૨૦૧૭ના રોજ કરવામાં આવેલ જે
અંગેની મંજૂર િવભાગીય કચેર માંથી મળતા તા. ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ િનયત ભાવપક
આપવામાં આવેલ હતો જેની રકમ ાહક ી ારા ૦૬.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કર
આપવામાં આવેલ હતી જેથી િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ારા તા ૧૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
ભારે દબાણ ની ૮૦ મીટર લીજ લાઈન ઉભી કર ૧૦ કેવીએનું વીજ ાસફમર મૂક
કામ પૂણ કર આપવામાં આવેલ છે.

15 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા તાલુ ક ાના પીપરડ ગામે લોટ
બાવળયા
િવતાર, સના રોડ પર ૧૧ કેવી લાઈન ના
પાં ચ પોલના તાર ૧૦ મકાનો પરથી પસાર
થાય છે, અગાઉ પણ તાર તૂટવાના બનાવો
બનેલ છે જેથી ભયનું વાતાવરણ ઉભું થાય
છે , અને નહાની થવાનો ભય છે . પપરડ
ગામના ામજનો ની રજૂ આ ત કરે લ છે . તો
તાકાિલક આ ગામમાં નહાની ટાળવા
ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના અં ત ગ ત ૧૧ કે વ ી
લાઈનનું શીટગ કરવું.

િવંછયા તાલુકાના પીપરડ ગામે લોટ િવતાર, સના રોડ પર ૧૧ કેવી લાઈન ના
પાંચ પોલના તાર ૧૦ મકાનો પરથી પસાર થાય છે. આ લાઇન ને DISS યોજના હેઠળ
િસટંગ ની મંજૂર માટે ઉપલી કચેર માં મોકલાવેલ હતી જેની મંજૂર તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮
િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ છે. જેમાં આ લાઈન િસટંગ માટે ૬૭૦ મીટર
HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સુધીમાં કર કામ પૂણ
કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

િવં છ યા તાલુ ક ાના પીપરડ ગામે લોટ િવતાર,
સના રોડ પર ૧૧ પાવટ જે  વાય ફડરની
૧૧કે વ ી લાઈન ના પાં ચ પોલના તાર ૧૦ મકાનો
પરથી પસાર થાય છે . આ લાઇન ને સરકારીની
DISS યોજના હેઠળ િસટંગ ની મંજૂર માટે ઉપલી
કચે ર  માં મોકલાવે લ હતી જે ન ી મં જ ૂ ર  તા:૧૩.૦૩.૨૦૧૮ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ
છે. આ લાઈન િસટંગ માટે ખચ  ૬૦૫૯૭ /-નો
ોજેટન ૨૦૪૨૧૩ છે. જેમાં ૬૭૦ મીટર HT લાઇન
ઊભી કરવા ની થાય છે જેની કામગીર આજરોજ તા.
૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
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16 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા તાલુ ક ાના ભડલી ગામે ૧૧ કે વ ીની
બાવળયા
લાઈન મં  દર પરથી પસાર થાય છે , હાલ
મંદરનું બાંધકામ ચાલુ છે, મંદરે ામજનોની
મોટ સંયામાં અવરજવર ચાલુ હોય છે, કોઈ
અકમાત થાય,નહાની થવાનો ભય છે. એ
લાઈન ફેરવવા આપને રજૂઆત થયેલ છે. તો
તાકાિલક આ ગામમાં નહાની ટાળવા
ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના અં ત ગ ત ૧૧ કે વ ી
લાઈનનું શીટગ કરવું.

િવંછયા તાલુકાના ભડલી ગામે ૧૧કેવી આંબરડ ખેતીવાડની વીજ લાઈન મંદર પરથી
પસાર થાય છે લાઇન ને DISS યોજના હેઠળ િસટંગ ની મંજૂર માટે ઉપલી કચેર માં
મોકલાવેલ હતી જેની મંજૂર તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ છે.
જેમાં આ લાઈન િસટંગ માટે ૨૨૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે તા.
૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સુધીમાં કર કામ પૂણ કર આપવામાં આવશે.

17 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ ઓર ગામે ાથિમક શાળાના મેદાનમાંથી િવજ ઓર ગામે ાથિમક શાળાના મેદાનમાંથી િવજ લાઈન પસાર થાય છે તે મેદાનમાંથી
બાવળયા
લાઈન પસાર થાય છે તે મે દ ાનમાં થ ી શીટ શીટ કરવા DISS યોજના હેઠળ િસટંગ ની મંજૂર માટે ઉપલી કચેર માં મોકલાવેલ
કરવા દરખાત કરવી.
હતી જેની મંજૂર તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ છે. જેમાં આ
લાઈન િસટં ગ માટે ૪૬૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે તા.
૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સુધીમાં કર કામ પૂણ કર આપવામાં આવશે.

18 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુ ક ાના આં બ રડ ગામે ગામથી
બાવળયા
દણે કાસકોલીયા ના માગ ે કે ટ લાક ઘર
ઉપરથી િવજ લાઈન પસાર થાય છે અને સાવ
રોડ ઉપર ાસફમર ઉભું કરવામાં આવે છે
જે અકમાત સજ ે તે વ ી િથિતમાં છે . આથી.
ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના અંતગત િવજ લાઈન
ાસફમર
સહત
શીટ
કરવા
પીવીસીએલમાં દરખાત કરવા માર
ભલામણ છે.

જસદણ તાલુ ક ાના આં બ રડ ગામે ગામથી દણે કાસકોલીયા ના માગ ે કે ટ લાક ઘર
ઉપરથી િવજ લાઈન પસાર થાય છે અને રોડ નક ાસફમર ઉભું કરવામાં આવે છે
તેને હટાવવા માટે િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ારા DISS યોજના હેઠળ દરખાત
મોકલવામાં આવેલ હતી જેની મંજૂર તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ િવછયા પેટા િવભાગીય
કચેરને મળેલ છે આ દરખાતમાં આંબરડ ગામ ખાતે વડોદ યોિતામ ની વીજ લાઈન
હતાવાવની પણ મંજુર માંગવામાં આવેલ હતી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા
ની અને એક ાસફમર હટાવાવનું થાઈ છે. તે ૧૫.૦૪.૨૦૧૮ સુધીમાં ઉભી કર કામ
પૂણ કરવામ આવશે.

19 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ આં બ રડ (મ) ખાતે વડોદ યોિતામ ના
બાવળયા
પોલ લોટ િવતારમાં આવેલ છે, યાં હાલ
લોટ િવતારોમાં મકાનોનું બાંધકામ થાય તો
આ િવજ લાઈન અડચણપ બને તેમ છે , આ
લાઈન ૧૧ કે વ ીની લાઈન હોય, અકમાતનો
ભય રહે છે તો આ િવજ લાઈન
ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના અં ત ગ ત ફે ર વવા
પીવીસીએલ કંપનીમાં ભલામણ થવા યોય
કાયવાહ કરવા માર ભલામણ છે.

આંબરડ (મ) ખાતે વડોદ યોિતામ ના પોલ લોટ િવતારમાં આવેલ છે, યાં હાલ
લોટ િવતારોમાં મકાનોનું બાંધકામ થાય તો આ િવજ લાઈન અડચણપ લાઈન િસટંગ
કરવા માટે િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ારા DISS યોજના હેઠળ દરખાત મોકલવામાં
આવેલ હતી જેની મંજૂર તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરને મળેલ છે
જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાઈ છે. તે ૧૫.૦૪.૨૦૧૮ સુધીમાં ઉભી કર
કામ પૂણ કરવામ આવશે.

િવં છ યા તાલુ ક ાના ભડલી ગામે ૧૧કે વ ી આં બ રડ
ખેતીવાડની વીજ લાઈન મંદર પરથી પસાર થાય છે
લાઇન ને DISS યોજના હે ઠ ળ િસટં ગ ની મં જ ૂ ર 
માટે ઉપલી કચેર માં મોકલાવેલ હતી જેની મંજૂર
તા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને
મળેલ છે. આ લાઈન િસટંગ માટે ખચ  ૩૩૬૨૭
/-નો ોજેટન ૨૦૪૨૮૬ છે જેમાં આ લાઈન િસટંગ
માટે ૨૨૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે
જેની કામગીર આજરોજ તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

જસદણ તાલુ ક ાના આં બ રડ ગામે ગામથી દણે
કાસકોલીયા ના માગ ે કે ટ લાક ઘર ઉપરથી િવજ
લાઈન પસાર થાય છે અને રોડ નક ાસફમર
ઉભું કરવામાં આવે છે તેને હટાવવા માટે િવછયા
પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ારા DISS યોજના હે ઠ ળ
દરખાત મોકલવામાં આવેલ હતી જેની મંજૂર તા:૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરને
મળેલ છે આ દરખાતમાં આંબરડ ગામ ખાતે વડોદ
યોિતામ ની વીજ લાઈન હતાવાવની પણ મંજુર
માંગવામાં આવેલ હતી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT લાઇન
ઊભી કરવા ની અને એક ાસફમર હટાવાવનુ ં
સામે લ છે તે ન ો ખચ  ૧૪૧૫૫૬/- નો ોજે ક ટ ન
૨૦૪૨૯૧ છે. જેની કામગીર આજરોજ તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

ઓર ગામે ાથિમક શાળાના મે દ ાનમાં થ ી િવજ
લાઈન પસાર થાય છે તે મેદાનમાંથી શીટ કરવા
DISS યોજના હેઠળ િસટંગ ની મંજૂર માટે ઉપલી
કચે ર  માં મોકલાવે લ હતી જે ન ી મં જ ૂ ર  તા:૧૩.૦૩.૨૦૧૮ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ
છે. જેમાં આ લાઈન િસટંગ માટે  ૬૯૨૦૪ રકમનો
ખચનો ોજેટ ન ૨૧૦૦૫૩ છે.આ કામ માટે ૪૬૦
મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે ન ી
કામગીર આજરોજ તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂ ણ 
કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

જસદણ તાલુ ક ાના આં બ રડ ગામે ગામથી દણે
કાસકોલીયા ના માગ ે કે ટ લાક ઘર ઉપરથી િવજ
લાઈન પસાર થાય છે અને રોડ નક ાસફમર
ઉભું કરવામાં આવે છે તેને હટાવવા માટે િવછયા
પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  ારા DISS યોજના હે ઠ ળ
દરખાત મોકલવામાં આવેલ હતી જેની મંજૂર તા:૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરને
મળેલ છે આ દરખાતમાં આંબરડ ગામ ખાતે વડોદ
યોિતામ ની વીજ લાઈન હતાવાવની પણ મંજુર
માંગવામાં આવેલ હતી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT લાઇન
ઊભી કરવા ની અને એક ાસફમર હટાવાવનુ ં
સામે લ છે તે ન ો ખચ  ૧૪૧૫૫૬/- નો ોજે ક ટ ન
૨૦૪૨૯૧ છે. જેની કામગીર આજરોજ તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
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20 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ લાલાવદર ખાતે કડુકાના રતા ઉપર પાણીના
બાવળયા
ટાં ક ા પાસે રાણાભાઇ કરમશીભાઈ અને
વલભભાઈ લખમણભાઈના ઘર પરથી પસાર
થતી િવજ લાઈન ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના
અંતગત ફેરવવા રજૂઆત થયેલ છે તે ફેરવવા
કાયવાહ કરવી.

લાલાવદર ખાતે કડુકાના રતા ઉપર પાણીના ટાંકા પાસે રાણાભાઇ કરમશીભાઈ અને અરજદારી ઓ ારા રહે ણ ાક હે ત ુ માટે ન ા િવજ
વલભભાઈ લખમણભાઈના ઘર પરથી પસાર થતી િવજ લાઈન ફે ર વવાની લોક ડાણની માંગણી કરવામાં આવેલ નથી.
દરબારમાં રજૂઆત આવતા નાયબ ઈજનેર િવછયા ારા થળ તપાસણી કરતા ૫૦
મીટરની એચ.ટ. લાઈન નડતર પ છે જે અંગે િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર ારા
ડ.આઈ.એસ.એસ. યોજના અંતગત દરખાત મુકવાનું જણાવેલ છે જેની મંજૂર આયે
લાઈન હટવવાની કાયવાહ કરવામ આવશે.

22 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ આં બ રડ ગમે ગામથી પૂ વ  ભાગે રામ
બાવળયા
મં  દરની આગળ ઘર વીજ ડાણમાં લોવોટેજ મળેછે, અનેક વખત રજુઅતો કરવા
છતાં લો-વોટેજ અંગે કોઈ સુધારો કરવામાં
આવતો નથી. આ બધા િનયિમત વીજ ાહકો
છે . િનયિમત વીજ બીલ અપાય છે પરં ત ુ
પાવર પુરતો મળતો નથી.

ાના રજુઆત અનુસંધાને નાયબ ઈજનેર િવછયા ારા થળ તપાસ કરતાં ાહક ી
હારલાલ તળશી (૮૧૮૬૦/૦૦૦૫૬/૮) ના રહેણાક હેતુના વીજ ડાણ જે છેલા વીજ પોલ
પરથી આપવામાં આવેલ છે જેની થળ તપાસણી કરતા વીજ મીટર માં વૉટેજ ૨૪૮ V
આવતા હોવાનું માલુમ પડેલ છે. આંબરડ ગામે ગામથી પૂવ ભાગે મંદરના આગળના
ઘરોમાં લો વૉટેજ આવવનું જણાયેલ નથી .

23 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ ઓર ગામે ગામથી પિમ પરા િવતારમાં
બાવળયા
લો-વોટે જ મળે છે , ટ.સી. વારં વ ાર બ
ય છે અને ક વખત રજુ આ તો કરવા છતાં
તે ન ો કાયમી ઉકે લ થાય તે વ ી યવથા
કરવામાં આવતી કરવામાં આવતી નથી.

ના રજુઆત અનુસંધાને નાયબ ઈજનેર િવછયા ારા થળ તપાસ કરતાં ઓર ગામે
ગામથી પિમ પરા િવતારમાં ગામમાં ૧૦૦ કેવીએ નું વીજ ાસફમર મુકવામાં આવેલ
છે તેમાંથી હળવા દબાણની વીજ લાઈન મારફતે વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ છે.
ગામથી પિમ પરા િવતારમાં વીજ ાહક ી સવા બચુ રાઘવાણી (૮૧૮૫૦/૦૦૨૨૮/૨)
ના રહેણાક હેતુના વીજ ડાણ છેલા વીજ પોલ પરથી આપવામાં આવેલ છે જેની થળ
તપાસતા વીજ મીટર માં વૉટે જ ૨૪૫V આવે છે . આમ આ િવતારમાં લો વૉટે જ
અવાવનું જણાવેલ નથી. અને આ ટ.સી ફત ચોમાસાની ઋતુ દરયાન એક જ વાર
બળેલ હતું.

24 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જ સ દ ણ ડ  વ ી ઝ ન ન ી ચ ે ક ા ય  ર ત ્ સ બ
બાવળયા
ડવીઝનોમાં હાલ ખેતીવાડ તેમજ વીજકરણ
અં ગ ે ન ા કામ ચાલે છે . તે પૈ ક ના જે માર
સમ ાય કાએથી રજુઆતો મ છે તેની
યવથા કરવામાં આવતી નથી. (૧) વીજ
લાઈન ઉભી કરવા માટેના કોાટરો પોલ નું
કાિટંગ ખેડૂતો પાસે કરાવે છે, તેમજ કેટલાક
ખેડૂતો પાસે ખાડા ખોદ પોલ ઉભા કરાવવાનું
યાને આવેલ છે.

(૧) માન ધારાસય ી કુંવરભાઈ બાવયા સાહેબ ારા રજૂઆત મળેલ છે કે જસદણ
િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ પેટા િવભાગીય કચેરઓમાં વીજ લાઈન ઉભી કરવા માટે
કોાટરો પોલનું કાટગ ખેડૂતો પાસે કરાવે છે કે કેટલાક ખેડૂતો પાસે ખાડા ખોદ પોલ
ઉભા કરવાયા અંગેની ફરયાદ અેની કચેરએ કે પેટા િવભાગીય કચેરમાં મળેલ નથી
તે મ છતાં અે ન ી કચે ર એથી તમામ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર માં તાકદ પ નં .
જે ડ ઓ/ઇઇ/ટે ક -૧/એમ.એલ.એ.-/ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ થી કરવામાં આવે લ છે કે આ
કારની  ફરયાદ કે રજૂઆત મળશે તો તેઓ ઉપર િનયમ મુજબની કાયવાહ કરવામાં
આવશે

21 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ આંબરડ ગામના રહશ ભરતભાઈ ધોહાભાઈ
બાવળયા
કલાપરા (૨) પાં ચ ાભાઈ મે ર ામભાઇ કલાપરા
(૩) વાલાભાઈ ગીધાભાઈ કલાપરા જે ઓ એ
લાઈટગ પવારની માં ગ ણી કરે લ છે . પોલ
ઉભા થયે લ છે પરં ત ુ કને ક શનો આપવામાં
આવતા નથી.

લોક દરબાર માં જણાયા અનુસાર આંબરડ ગામના રહશ (૧) ભરતભાઈ ધોહાભાઈ
કલાપરા (૨) પાંચાભાઈ મેરામભાઇ કલાપરા (૩) વાલાભાઈ ગીધાભાઈ કલાપરાના ઘરે
નાયબ ઈજનેર વિછયા ારા થળ તપાસ કરતાં જણાવેલ કે તેઓના ારા વીજ ડાણ
માટે અર જ કરાયેલ નથી. પરંતુ હાલમાં ચાલી રહેલ સરકાર ીની શોભાય યોજના
અંતગત ભરતભાઈ ધોહાભાઈ કલાપરા (૨) પાંચાભાઈ મેરામભાઇ કલાપરા નું નામ વીજ
ડાણ આપવામાં નામ સામેલ છે જેઓને આ યોજના અંતગત વીજ ડાણ આપવામાં
આવશે અને ી (૩) વાલાભાઈ ગીધાભાઈ કલાપરાને વીજ ડાણ લેવા માટેની અર
કરવા જણાવેલ છે.

તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ નાયબ ઈજને ર વિછયા
ારા રજુ આ તમાં આવે લ નામોના યિતઓના ઘરે
થળ તપાસ કરતાં જણાવેલ કે તેઓના ારા વીજ
ડાણ માટે અર જ કરાયેલ નથી. પરંતુ હાલમાં
ચાલી રહેલ સરકાર ીની શોભાય યોજના અંતગત
ભરતભાઈ ધોહાભાઈ કલાપરા (૨) પાં ચ ાભાઈ
મેરામભાઇ કલાપરા નું નામ વીજ ડાણ આપવામાં
નામ સામે લ છે જે ઓ ને આ યોજના અં ત ગ ત વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે અને ી (૩) વાલાભાઈ
ગીધાભાઈ કલાપરાને વીજ ડાણ લે વ ા માટે ન ી
અર કરવા જણાવેલ છે.
ના રજુઆત અનુસંધાને તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ
નાયબ ઈજને ર િવછયા ારા થળ તપાસ કરતાં
ાહક ી હારલાલ તળશી (૮૧૮૬૦/૦૦૦૫૬/૮) ના
રહે ણ ાક હે ત ુ ન ા વીજ ડાણ જે છે  લા વીજ પોલ
પરથી આપવામાં આવેલ છે. જેની થળ તપાસણી
કરતા વીજ મીટર માં વૉટેજ ૨૪૮ V આવતા હોવાનું
માલુમ પડેલ છે. આંબરડ ગામે ગામથી પૂવ ભાગે
મં  દરના આગળના ઘરોમાં લો વૉટે જ આવવાનુ ં
જણાયેલ નથી.

ના રજુઆત અનુસંધાને તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ
નાયબ ઈજને ર િવછયા ારા થળ તપાસ ઓર
ગામે ગામથી પિમ પરા િવતારમાં ગામમાં ૧૦૦
કે વ ીએ નુ ં વીજ ાસફમર મુ ક વામાં આવે લ છે
તેમાંથી હળવા દબાણની વીજ લાઈન મારફતે વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવેલ છે. ગામથી પિમ પરા
િવતારમાં વીજ ાહક ી સવા બચુ રાઘવાણી
(૮૧૮૫૦/૦૦૨૨૮/૨) ના રહેણાક હેતુના વીજ ડાણ
છેલા વીજ પોલ પરથી આપવામાં આવેલ છે જેની
થળ તપાસતા વીજ મીટર માં વૉટેજ ૨૪૫V આવે
છે . આમ આ િવતારમાં લો વૉટે જ અવવાનુ ં
જણાવેલ નથી. અને આ ટ.સી ફત ચોમાસાની ઋતુ
દરયાન એક જ વાર બળેલ હતું.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
નવા કનેકશન
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25 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જ સ દ ણ ડ  વ ી ઝ ન ન ી ચ ે ક ા ય  ર ત ્ સ બ
બાવળયા
ડવીઝનોમાં હાલ ખેતીવાડ તેમજ વીજકરણ
અં ગ ે ન ા કામ ચાલે છે . તે પૈ ક ના જે માર
સમ ાય કાએથી રજુઆતો મ છે તેની
યવથા કરવામાં આવતી નથી. (૨) વીજ
પોલ ઉભા કરતી વખતે પૂર ડાઈના ખાડા
ખોદતા નાથી, પાયામાં િસમે  ટ કોટ નુ ં
ફાઉડેશન કરવામાં આવતું નથી.

જસદણ િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ પેટા િવભાગીય કચેરઓમાં વીજ લાઈન માટેના
પોલના ખાડા યોય ડાઈના િનયમ મુજબના ખોદ, પથરાળ જમીનમાં પુરતો ખાડો
ખોદ ના શકાય તેવી જયાએ િસમેટ કોટનું ફાઉનડેસન ભરવાની મંજૂર લઇ કામ
કરવાની સુચના તમામ પેટા-િવભાગીય કચેરને પ ન જેડઓ/ઇઇ/ટેક-૧/એમ.એલ.એ./૨૦૯૦ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮થી તાકદ કરવામાં કરવામાં આવેલ છે. .

િનકાલ
નવા કનેકશન

જસદણ િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ પેટા િવભાગીય કચેરઓમાં વીજ લાઈન માટે
ઉભા કરવામાં આવેલ વીજપોલોમાં, વીજ ાસફમર સેટરમાં અિથગ કરવામાં આવે જ
છે . તથા જર જણાય યાં તાણીયા પણ નાખવામ આવે જ છે તે મ છતાં આ અં ગ ે
તમામ કોાટરો ને િનયમાનુસારનું કામ યવિથત કરવવા અેની કચેરએથી તમામ
પેટા િવભાગીય કચેરમાં પ નં. જેડઓ/ઇઇ/ટેક-૧/૨૦૯૦ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૯ થી તાકદ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

27 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જ સ દ ણ ડ  વ ી ઝ ન ન ી ચ ે ક ા ય  ર ત ્ સ બ
બાવળયા
ડવીઝનોમાં હાલ ખેતીવાડ તેમજ વીજકરણ
અં ગ ે ન ા કામ ચાલે છે . તે પૈ ક ના જે માર
સમ ાય કાએથી રજુઆતો મ છે તેની
યવથા કરવામાં આવતી નથી. (૪) પોલ
ઉપર ફટ કરવાના લોખં ડ ના માલસામાનને
કલર કરવામાં આવતો નથી અને હલકા
કારનુ ં મટરયલ વપરાય છે . નવી વીજ
લાઈનઉભી કરવાની થતી હોય તેના ટેડરો
કરવાની યા, કોાટ આપવાની અને તેના
ધારધોરણ , શરતો અં ગ ે ન ી િવગતો આપવી
અને ઉપરોત બાબતે તાકદથી કાય વ ાહ
કરવા સુચના આપવી.

૪) જસદણ િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ પેટા િવભાગીય કચેરઓમાં વીજ લાઈનના
પોલ પર લગાડવામ આવતું લોખંડના માલ સમાનને અતર/ કલર કરવામાં આવે જ છે.
માલ સમાન પીવીસીએલ ારા ખરદ કરવામાં આવે લ હોય તે જ માલ-સામાન
વાપરવામાં આવે છે. નવી વીજ લાઈન ઉભી કરવાની થતી હોઈ તેના ટેડરો કરવાની
યા માટે થમ પેટા િવભાગીય કચેર ના કામના લયાંક મુજબની ટેડર માટેની
જરયાત તૈયાર કર િવભાગીય કચેરમાંથી આ જરયાત મુજબ ના કામની મંજૂર વતુળ
કચેરમાંથી લેવામાં આવે છે. આ મંજૂર મયાબાદ િવભાગીય કચેર ારા ટેડર બનાવી
િવભાગીય કચેરના ખચ િવભાગમાંથી ઓડટ કર ઓન લાઈન n-procurement
વે બ -સાઈટ પર મુ ક વામાં આવે છે . જે ન ી હે ર ાત પીવીસીએલ ની વે બ -સાઈટ
PGVCL.com કરવામાં આવે છે . n- procurement વે બ -સાઈટમાં ટે  ડર માટે
પીવીસીએલના કામના લેબર ચાજ ના SOR તથા ટેડરની ટેકનીકલ-બીડ મુકવામાં
આવે છે . આ ઓન લાઈન n- procurement વે બ -સાઈટમાં ઓન-લાઈન ભાવ
ભરવાના હોય છે. આ વેબ સાઈટમાં ઓન-લાઈન ભાવ ભરવાની તારખ જણાવવામાં
આવેલ હોય છે તે તારખ સુધીમાં ઓન-લાઈન ભાવ (ભાવ કંપનીના માય ભાવ મુજબ
વધારે કે ઓછા ટકાવાર) માં ભર દે વ ાના હોય છે યારબાદ SOR તથા ટે  ડરની
ટેકનીકલ-બીડ ડોયુમેટ કોાકટરોને ડાઉનલોડ કરવાના હોય છે. SOR તથા ટેડરની
ટેકનીકલ-બીડ કોાકટરોની સહ િસા કર ટેડર ફ તથા EMD ફ નો ડમાંડ-ાટ
બં ધ કવરમાં નાખી િવભાગીય કચે ર માં ટે  ડરમાં દશા  યા મુ જ બની તારખ સુ ધ ીમાં
પોહોચાડવાના હોય છે . યારબાદ, ટે  ડરમાં દશા  યા મુ જ બની તારખ સુ ધ ીમાં
કોાકટરોના આવેલ કવરને િવભાગીય કચેરની કમીટ ભેગા મને આવેલ કવરોને
ખોલવામાં આવે છે અને કવરમાંથી નીકળેલા ટેડર ફ તથા EMD ફ નો ડમાંડ-ાટ
કે શ િવભાગમાં ભરાવવામાં આવે છે . યારબાદ આ આવે લ ા બધા જ ટે  ડરોના
દતાવેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. તમામ દતાવેની ચકાસણી કયા બાદ nprocurement વે બ સાઈટમાં ઓન-લાઈન ભાવ ખોલવામાં આવે છે જે મ ાં જે
કોાકટરોના ભાવપકની સરખામણી કર સૌથી ઓછા ભરેલ ભાવપકના કોાકટરોને
કામ કરવા માટે ાથિમક ઓડર વીકૃિત પક (LOA) આપવામાં આવે છે જે મુજબ
કોાકટરને દવસ-૭ માં િસયુરટ ડપોઝીટ ભરવાની હોય છે જેની રકમ ભરાયા બાદ
વક-ઓડરને િવભાગીય કચેરના ખચ િવભાગ માં ઓડટ કરાવી કોાકટરને વકઓડર આપવામાં આવે છે. આ વક-ઓડરની શરતો આ સાથે ડેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

26 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જ સ દ ણ ડ  વ ી ઝ ન ન ી ચ ે ક ા ય  ર ત ્ સ બ
બાવળયા
ડવીઝનોમાં હાલ ખેતીવાડ તેમજ વીજકરણ
અં ગ ે ન ા કામ ચાલે છે . તે પૈ ક ના જે માર
સમ ાય કાએથી રજુઆતો મ છે તેની
યવથા કરવામાં આવતી નથી. (૩) અથગ
ઉતારવામાં આવતો નથી, જર જણાય યાં
તાણીયા પણ નાખવામાં આવતા નથી.
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28 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ માર સમ થાિનકે રજુ આ તો થયે લ છે જે
બાવળયા
જસદણ ડવીઝન હે ઠ ળ આવતા આટકોટ,
જસદણ અને િવંછયા સબ ડવીઝન માં ફોટ
સેટરોમાં ટેલીફોન રસીવ કરવામાં આવતા
નથી, ામજનો ફરયાદ લખાવવા અંગે લાંબો
સમય ફોનની રગ વગાડે તો પણ ફોન
ઉપાડવામાં આવતા નથી, યારે ક ફોન
ઉપાડાય તો ટે લ ીફોન એજટનો વાણી
યવહાર યોય હોતો નથી, ફરયાદ નં બ ર
આપવામાં આવતા નથી, ફરયાદ નધાવવા
પોલ નંબરનો આહ રાખવામાં આવે છે. મ
બ મુલાકાત લેતા ણવા મળેલ કે ફોટ
સેટરમાં ફોટ રટર પણ મેઈટેન કરવામાં
આવતું નથી. તો વીજ ાહકોને પડતી મુકેલી
અંગે સબ ડવીઝન માં જવાબદાર
અિધકારઓને તાકાિલક સુ ચ ના થવા માર
ભલામણ છે.

જસદણ િવભાગીય કચેર હેઠળ આવેલ પે.વી. કચેર જસદણ, આટકોટ અને િવંછયા ના
ફોટ સે  ટરમાં દરે ક ાહકોના ટે લ ીફોન રસીવ કરવામાં આવે જ છે તથા ફરયાદ
નધવામાં આવે છે અને ફરયાદ નધણી રટર માં ફરયાદની નધણી પણ કરવામાં
આવે છે જે ફરયાદ નંબર  ાહક ારા માંગવામાં આવે તો આપવામાં આવે છે.તેમ
છતાં અેની કચેર હેઠળની દરેક પે.વી.કચેરમાં ાહકોના ફોન રસીવ કરવા તેમજ
ાહકોને સંતોષકારક જવાબ આપવા અેની કચેર ારા સુચના આપવામાં આવેલ છે.

30 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ બાબુભાઈ બોઘાભાઈ રોસરા અને મકુભાઈ
બાવળયા
બોઘાભાઈ રોસરા અને અરિવં દ ભાઈ
બોઘાભાઈ રોસરા કે જે મ ણે ૧.૫ વીજ
કરણ માટે .૫૦/- ચલણથી ૯.૩.૨૦૧૩થી
ભરેલ છે. તેમને આજ દન સુધી ઘર લાઈટ
માટે ન ુ ં મીટર મૂ ક  વીજ ડાણ આપવામાં
આવેલ નથી. ચલણ સાથેની િવગતો આ સાથે
સામેલ છે, કનેશન આપવામાં આવેલ નથી.

લોક દરબારમાં આવે લ રજુ આ તના અનુ સ ં ધ ાને બાબુ ભ ાઈ બોઘાભાઈ રોસરા અને
મકુ ભ ાઈ બોઘાભાઈ રોસરા અને અરિવં દ ભાઈ બોઘાભાઈ રોસરા કે જે મ ણે ૧.૫
વીજ કરણ માટે .૫૦/- ચલણથી ૯.૩.૨૦૧૩થી ભરેલ હોવાનું જણાવેલ આ નામો ની
અર િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં તપાસતા આ નામની ફત બાબુભાઈ બોઘાભાઈ
રોસરા ની અર કચેરના રેકડમાં મળેલ જેનું વીજ ડાણ તા. ૨૨.૦૧.૨૦૧૮ ાહક
નબર ૮૧૮૦૨-૦૪૭૮૬-૭ થી આપવામાં આવેલ છે પરંતુ મકુભાઈ બોઘાભાઈ રોસરા
અને અરિવંદભાઈ બોઘાભાઈ રોસરાના દતાવે ની અર ઓફસ રેકોડમાં વા
મળેલ નથી.  તેઓના દતાવે તાલુકા િવકાસ અિધકારની કચેરમાંથી મળશે તો વીજ
ડાણ આપવાની કાયવાહ કારમાં આવશે.

29 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ રાજકોટ ાય વતુળ હેઠળ જસદણ ડવીઝન
બાવળયા
નીચે આટકોટ સબ ડવીઝન કાય ર ત છે .
આટકોટ સબ ડવીઝન હે ઠ ળ આટકોટ
આજુ બ ાજુ ન ા િવતારોનો સમાવે શ થાય છે .
આટકોટ સબ ડવીઝન શ થયાનો લાં બ ો
સમય થવા છતાં આ સબ ડવીઝન જસદણ
શહે ર ખાતે કાય ર ત છે જે થ ી આટકોટ અને
આજુ બ ાજુ ન ા ગામના લોકોને વીજ કચે ર ને
લગતા કામ અથે જસદણ શહેર ખાતે જવું પડે
છે જે ખુ બ દુ ર ના અં ત રે છે . આટકોટ સબ
ડવીઝન નવું શ થયું યારે હંગામી ધોરણે
જસદણ શહે ર ખાતે બે સ ે તે યોય છે પરં ત ુ
કાયમી માટે જસદણ ખાતે કાય ર ત રહે તે
આટકોટ ને જસદણ નકના િવતારની
જનતાને અયાય કરતા છે . તો તાકાિલક
આટકોટ ખાતે સબ દવીઝન ઓફસ કાયરત
થાય તે અં ગ ે જર પગલા ભરવા માર
ભલામણ છે.

આપ સાહે બ ની આ રજુ આ તના અનુ સ ં ધ ાને જણાવવાનુ ં કે આટકોટ પે ટ ા િવભાગીય
કચેરને આટકોટ ગામમાં ગામમાં ફેરવવા માટેની જમીન ની ફાળવણી માટે કલેકટર
કચેરને જર દતાવેક પુરાવાઓ અેની કચેરએથી પુરા પાડવામાં આવે છે તેમજ
જમીન મંજૂર અથે દરખાત કરવામાં આવેલ છે. આ મંજૂર મયે અેની કચેર ારા
િનયમાનુસારની આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

આપ સાહેબની આ રજુઆતના અનુસંધાને
જણાવવાનુ ં કે આટકોટ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ને
આટકોટ ગામમાં ગામમાં ફેરવવા માટેની જમીન ની
ફાળવણી માટે કલે ક ટર કચે ર ને જર દતાવે  ક
પુરાવાઓ અેની કચેરએથી પુરા પાડવામાં આવે છે
તેમજ જમીન મંજૂર અથે દરખાત કરવામાં આવેલ
છે. આ બાબતે જર કાયવાહ માનનીય કલેકટર ી
ારા કરવા પા છે .

િનકાલ
કચેર સંબિધત

િનકાલ
નવા કનેકશન
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31 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ આ સાથે (૧) મકવાણા મથુરભાઈ કડવાભાઇ
બાવળયા
મુ. રેવાનીયા તા. િવંછયા તથા (૨) મકવાણા
સુખાભાઈ દુદાભાઈ મુ.રેવાનીયા તા. િવંછયા કે
જેમને ૧.૫ વીજકરણ માટે .૫૦/- ચલણથી
તા.૨૧.૪.૨૦૧૬ થી ભરેલ છે. તેમને આજ દન
સુ ધ ી ઘર લાઈટ માટે ન ુ ં મીટર મૂ ક  વીજ
ડાણ આપવામાં આવેલ નથી.

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતના અનુસંધાને (૧) મકવાણા મથુરભાઈ કડવાભાઇ મુ.
રેવાનીયા તા. િવંછયા તથા (૨) મકવાણા સુખાભાઈ દુદાભાઈ મુ.રેવાનીયા તા. િવંછયા કે
જેમને ૧.૫ વીજકરણ માટે .૫૦/- ચલણથી તા.૨૧.૪.૨૦૧૬ થી ભરેલા જણાવેલ આ
નામોણી અર િવછયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં તપાસતા ની અર નો રેકોડ વા
મળેલ નથી. પરંતુ ઉપરોત નામ ના ઘરોની તપાસણી િવછયા તાલુકાના રેવાનીયા ગામે
તપાસતા તેઓના મકાન તળાવમાં દબાણવા જમીનમાં હોવાનું જણાયેલ છે. જેથી
કંપનીના હાલના પીવીસીએલ ના િનયમ મુજબ ૧.૫ વીજ કરણ યોજના હેઠળ િવજ
ડાણ આપી સકાય નહ.

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતના અનુસંધાને તા.
૧૨.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ (૧) મકવાણા મથુરભાઈ કડવાભાઇ
મુ . રે વ ાનીયા તા. િવં છ યા તથા (૨) મકવાણા
સુખાભાઈ દુદાભાઈ મુ.રેવાનીયા તા. િવંછયા ઘરોની
તપાસણી િવછયા તાલુ ક ાના રે વ ાનીયા ગામે
તપાસતા તે ઓ ના મકાન તળાવમાં દબાણવા
જમીનમાં હોવાનું જણાયેલ છે. જેથી કંપનીના હાલના
પીવીસીએલ ના િનયમ મુજબ ૧.૫ વીજ કરણ
યોજના હેઠળ િવજ ડાણ આપી સકાય નહ.

32 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ નાના માા, ગોરૈ ય ા, સમઢયાળા જે ણ આ રજુઆતના અનુસંધાને જર દતાવેક પુરાવાઓ એક કર દરખાત કરવામાં આ રજુઆતમાં દશાવેલ ગામો નાના માા, ગોરૈયા,
બાવળયા
ગામો અગાઉ સાયલા તાિલકામાં હતા બાદમાં આવશે. જેની મંજૂર મયે િનયમાનુસારની આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.
સમઢયાળા કંપની ારા યાં તાંિક રતે જરયાત
પછથી િવંછયા તાલુકો અલગ થતા ઉપરોત
હોય યાં નવા સબ ટે શ ન આપવામાં આવે છે .
ણે ય ગામોનો િવં છ યા તાલુ ક ામાં સમાવે શ
આમ કોઈ પણ ગામને વીજ સલાય નકના સબ
થયે લ છે . આ ણે ય ગામોનો યોિતામ
ટેશનમાં થી ટેકનીકલ ફઝીબીલીટ તેમજ વોટેજ
પાવર િવંછયા ૧૩૨ કેવી સબ ટેશન ખાતેથી
રેગુલેશન જળવાઈ રહે તે ઈને આપવામાં આવે છે.
અપાય છે , બલગ તે મ જ રપે  રં ગ માટે ન ી
કામગીર સાયલા ખાતે થાય છે જેનું આશરે
૨૦ થી ૨૫ કમી અંતરે આવેલ છે. ઉપરોત
ણે ય ગામોને ખે ત ીવાડ તે મ જ પાણી
પુ ર વઠાનો પાવર રતનપર ૬૬ કે વ ી સબ
ટે શ ન બોટાદ લામાં થ ી અપાય છે અને
બલગ તે મ જ રપે ર ગ અં ગ ે ન ી કામગીર
સાયલા પે . વી.કચે ર  ખાતે થ ી થાય છે . જે ન ે
કારણે ાહકોને ભારે મુકેલીનો અનુભવ થાય
છે. આથી આ ણેય ગામો વચે એક નવું ૬૬
કે વ ી સબ ટે શ ન ઉભુ ં થાય તો ફદરની
લં બ ાઈ પણ ઘટે ફોટ થવાના ો ઓછા
ઉપિથત થાય લાઈન લોસ પણ ઘટે તો આ
અંગે પણ કાયવાહ થવા માર ભલામણ છે.
33 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ જસદણ તાલુકાના બલધોઈ ગામના ખાતેદાર
બાવળયા
ખે ડ ૂ ત ોની અગાઉ અને ક લો-પાવર અને
પગ અં ગ ે રજુ આ તો થયે લ છે . જે મ ાં
બલધોઈ-વીરનગર ૬૬ કે વ ી ટે શ ન માં થ ી
બલધોઈ ગામના ખે ડ ૂ ત ોને ખે ત ીવાડ તે મ જ
વાડ િવતારમાં એલ.એસ.ટ. પાવર
આપવામાં આવે છે. આ એલ.એસ.ટ. પાવર
ખુબજ લો-વોટેજ અને અિનયિમત મળે છે.
વારંવાર પગ આવે છે. આથી આ
સમયાના કાયમી ઉકેલ માટે જર જણાય તો
ખે ત ીવાડનો ફડર નવો ઉભો કરવા જર
કાયવાહ થવા માર ભલામણ છે. ચુંટણી પછ
હનુમાન ફડર, સંતોષ ફડર, બલધોઈ ફડર
અને કેશવ ફડર ચારેય અને કેશવ ફડરમાંથી
બલધોઈ ફડર પર સૌથી વધુ લોડ છે. જેના
લીધે બલધોઈ ફડરમાં રહે ણ ાં ક કને ક શનોને
િસંગલ ફેઇઝ પાવર મળતો નથી, બંધ જ રહે
છે. તો તાકાિલક કાયમી િનકાલ લાવવો.

કંપનીના વતમાન િનયમોનુસાર ખેતીવાડ વાડ િવતારમાં 8- કલાકી ફેઈજ પાવર
આપવામાં આવે છે અને બાકના સમયમાં િસંગલ ફેઈજ પેિશયલ ડઝાઇન ટ.સી. (
LST) માંથી પાવર આપવામાં આવે છે. જેટકો કંપનીના િનયમોનુસાર િસંગલ ફેઈજ પાવર
સલાઈ દરિમયાન મહમ ૨૦ AMP સુધી પાવર સલાઈ અપાય તે મુજબના સેટંગ
કરવામાં આવે લ હોય છે . િસં ગ લ ફે ઈ જ પાવર સલાઈ દરિમયાન ૨૦ AMP થી વધુ
વીજલોડ થતા પેિશયલ ડઝાઇન ટ.સી. ( LST) આપોઆપ પેનલ માંથી બંધ થઇ ય
છે. હાલ બળધોઈ ફડર માં વાડ, રહેણાંક િવતારમાં કુલ ૨૧ િસંગલ ફેઈજ વીજ ડાણ
આપવામાં આવે લ છે જે ન ો કુ લ વીજભાર ૧૨.૦૦ ક.વો.થાય છે . તે મ છતાં માન.
ધારાસય ી,તથા ામજનો તરફથી મળેલ રજુઆતોના અનુશધાને હાલ િસંગલ ફેઈજ
પાવર સલાઈ દરિમયાન ૩૦ AMP નું સેટંગ કરવામાં આવેલ છે. જે ફડર પર ડાયેલ
કુલ રહેણાંક વીજ ડાણના વીજભાર કરતા વધારે જ છે. આમ આ બળધોઈ ફડરમાં
ાહકોને લોડ ામાણે નો પાવર પુરો પાડવામાં આવે છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
ફડર િવભાજન
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34 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા તાલુ ક ામાં પિતયા ગામે મોઢુ ક ા
બાવળયા
દેવધર રોડ આગળ પેટા પ તેમજ
સીમશાળા આવેલ છે. આ પેટા પરામાં આશરે
૧૫ થી ૧૬ ઘર લાઈટ મીટર છે . સીમશાળા
પણ આવે લ છે . તા.૨૮.૨.૨૦૧૮ ના તારાં  કત
ના ઉતર વખતે માનનીય ઉમંીીએ
ગામતળ બહાર આવે લ અને નોન ાયબલ
િવતારમાં ૧૫ થી વધારે મકાનો કે વીજાહકો
હોય તો તે ન ે યોિતામ પાવર આપવાનો
તા.૧.૧.૨૦૧૭ થી પરપ છે જ અને સરકાર
સીમશાળા હોય તો તે ન ે જયોિતામ પાવર
આપવો તેવી િવધાનસભામાં ખાતર આપેલ
છે . આથી ઉપરોત પે ટ ા પરામાં સવરે
યોિતામ પાવર આપવો.

લોક દરબારમાં રજુઆતનમાં જણાયા મુજબ િવંછયા તાલુકામાં પિતયા ગામે મોઢુકા
દેવધર રોડ આગળ પેટા પ તેમજ સીમશાળા આવેલ છે. આ પેટા પરામાં આશરે ૧૫
થી ૧૬ ઘર લાઈટ મીટર છે સીમશાળા પણ આવેલ છે જે ગામતળ બહાર આવેલ અને
નોન ાયબલ િવતારમાં ૧૫ થી વધારે મકાનો કે વીજાહકો હોય તો તેને યોિતામ
પાવર આપવાનું જણાવેલ છે પરંતુ આ પેટા પં તાલુકા િવકાસ અિધકાર ારા માણત
નથી તેમ છતાં પરપમાં જણાયા મુજબ  સદર પેટા પર તાલુકા િવકાસ અિધકાર
ારા માણત ન હોય તો તેવા કસામાં કનેકસન આપવા માટે ઉભી કરવામાં આવતી
માળખાકય સુિવધા ને લાગતો તમામ ખચ જૂથ ના તમાંમ અરજદાર સયો પાસેથી
માંગેલા િવજભાર ના માણ મુજબ વસુલીને જરયાત મુજબ િસંગલ ફેઇઝ/ થી ફેઇઝ
વીજ ડાણ જે તે સમયના ધારા ધોરણ અને લાગુ પડતા ટે ર ફ મુ જ બ આપવામાં
આવશે આમ  ાહકો ારા પરપમાં જણાયા મુજબ માળખાકય સુિવધા ને લાગતો
તમામ ખચ ભરપાઈ કર આપવા સહમત હોય તો આ પેટા પરા માં જેવાય ફડરનો
પાવર આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામ આવશે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

35 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા ના આવે લ બં ધ ાણી ૬૬ કે વ ી અને
બાવળયા
માલગઢ ૬૬ કેિવ નીચેથી ખેતીવાડના ફડરોમાં
વારંવાર ફોટ સય છે. ખેતીવાડમાં સળંગ
૮ કલાક યારે ય પાવર મળતો આનથી. તે
િવતારના ખે ડ ૂ ત ો તે મ જ ામજનો તરફથી
સીધા પીવીસીએલના નાયબ ઈજને ર ને
તેમજ અમને પણ આ અબતે અનેક વખત
રજુઆતો થયલે છે પરંતુ લાઈનો રપેર કર
િનયિમત ખે ત ીવાડ િવજ ાહકોને પણ
સળંગઆઠ કલાક પાવર અપાતો નથી કારણ
શું?

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

36 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવં છ યા તાલુ ક ાના ગઢાળા ખાતે ગામથી
બાવળયા
પિમે ઘર િવજ ડાણમાં અિત લો પાવર
મળે છે . ટ.સી. બદલવુ ં કે ફે ર ફાર કરવા
ામજનો તે મ જ અમારા તરફથી રજૂ આ ત
થયે લ હોવા છતાં લો-વોટે જ દુ ર કરવાની
કામગીર કરવામાં આવતી આ નથી કારણ શું?

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતમાં જણાયા મુજબ િવંછયા ના આવેલ બંધાણી ૬૬ કેવી
અને માલગઢ ૬૬ કેિવ નીચેથી ખેતીવાડના ફડરોમાં વારંવાર ફોટ સય છે િનયિમત
ખેતીવાડ િવજ ાહકોને પણ સળંગઆઠ કલાક પાવર અપાતો નથી જે અંગે જણાવવાનું
કે ૬૬ કેવી બંધાણી અને ૬૬ કેવી માલગઢ સબ ટેસનમાં GETCO ારા માહે ફેબૃઅર
૨૦૧૮ માં ૧૧ કેવી સોનાકુબા, ૧૧ કેવી વાઘેર અને ૧૧ કેવી માલગઢ ખેતીવાડ ફડરોમાં
એડવાસ ફચર ોકન કંડકટર રલે મુકવામાં આવેલ હતા જેના લીધે આ ફડરોમાં વીજ
વાયર તૂટેલ ન હોવા છતાં આ મુકેલ રલેના ુટના કારણે આ ફડર ૬૬ કેવી બંધાણી
અને ૬૬ કેવી માલગઢ સબ ટેસનમાંથી નીકળતા ફડરોમાં વારંવાર પગો આવવાથી
સળંગઆઠ કલાક પાવર આપી સકયેલ ના હતો જે GETCO ારા માહે ૦૨-માચ-૨૦૧૮ના
રોજ આ રલેમાં જર સેટંગમાં સુધારા કર આપેલ છે જેથી હાલ પાવર િવના િવેપે
રાબેતા મુજબ આપવામાં આવે છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

37 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવંછયા તાલુકાના ઓર ગામે ગામના પાદરમાં
બાવળયા
રોડ પર કોઈ અયા વાહનથી િવજ પોલ
તૂટ ગયેલ છે, અકમાત સજે તેવી િથિતમાં
છે, ામજનો તરફથી આ તૂટેલ પોલ બદલવા
રજૂઆત થયેલ હોવા છતાં િવજ પોલ સવરે
બદલવામાં આવતો નથી કારણ શું?

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતના અનુસંધાને િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર માંથી
િવછયા તાલુ ક ાનુ ં ગઢાળા ગામે જર થળ તપાસતા થળ પર ૫ કે વ ીએનુ ં વીજ
ાસફમર મુકવામાં આવેલ છે આ ાસફમરમાંથી ૭ વીજ ડાણો આપવામાં આવેલ
છે . અને ાહક ી િવઠલ આં બ ા મકવાણા ને પણ આજ ાસફમર પરથી
૮૧૮૬૩/૦૦૫૮૨/૦ ાહક નાબર વાળું વાણય હેતુ નું વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે.
આ વીજ ડાણ પર લાગેલા વીજ મીટરમાં તપાસણી દરયાન ૨૪૪V આવતા માલુમ
પડેલ છે. આમ આ વીજ ાહક ારા પણ લો વૉટેજ આવવાની ફરયાદ જણાવેલ નથી
જેની બહેધર લેખતમાં આપવમ આવેલ છે..
લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતમાં જણાયા મુજબ િવંછયા તાલુકાના ઓર ગામે ગામના
પાદરમાં રોડ પર કોઈ અયા વાહનથી િવજ પોલ તૂટ ગયેલ હતો આ વીજ પોલ
િવછયા પેટા િવભાગીય કચેર તરફથી તા. ૦૮.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ નવો પોલ ઊભો કર
આપવામાં આવેલ હતો.

િનકાલ
મેઇટેનસ

લોક દરબારમાં આવેલ રજુઆતમાં જણાયા મુજબ િવંછયા કાસકોલીયા ગામે ગામથી
દણે ઘર િવજ લાઈનમાં લો-વોટેજ આવે છે તેના અનુસંધાને િવછયા પેટા િવભાગીય
કચેરના નાયબ ઈજનેર ારા થળ તપાસ કરતાં કાસકોલીયા ગામે દણે િવતારોના
ઘરના વીજ ડાણો માટે ૬૩ કેવીએનું એક વીજ ાસફમર મુકવામાં આવેલ છે અને
હળવા ડબાણની વીજ લાઈન મારફતે વીજ પુરવઠો આપવમ આવેલ છે. અને આ હળવા
દબાણના છે  લા થાં ભ લા પરથી ાહક ી માવ હર ડાભી(૮૧૮૨૩/૦૧૪૮૨/૮) ના
વાણય હેતુના વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે. આ વીજ ડાણ પર લાગેલ વીજ
મીટરમાં તપાસ કરતા વૉટેજ ૨૪૩ V આવતા હોવાનું માલુમ પડેલ છે. વીજ ાહક ારા
પણ લો વૉટેજ આવવાની ફરયાદ જણાવેલ નથી જેની બાહેધર લેખતમાં આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

38 માન. ધારાસય ી કુવરભાઈ િવંછયા કાસકોલીયા ગામેગામથી દણે ઘર
બાવળયા
િવજ લાઈનમાં લો-વોટેજ આવે છે,
પીવીસીએલ સબ ડિવજન ખાતે રજૂ આ ત
કરે લ હોવા છતાં કોઈ કાય વ ાહ કરવમાં
આવતી નથી કારણ શું?
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એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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