પત્રક-૧
"પીજીવીસીએલ પેટા વવભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮"
વવભાગીય કચેરી : જસદણ, વર્તળ
ુ કચેરી : રાજકોટ ગ્રામ્ય.
રજત થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 38, નીવિ વવષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, વનકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 38, પ્રગવિ હેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0.
ક્રમ પ્રશ્ન

પેટા

નં. વવભાગીય

રજતઆિકિાુ ન ંત

પ્રશ્નની વવગિ

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

નામ

અદ્યિન જવાબ

વનકાલની
સ્થથવિ

કચેરી
1

1

જસદણ

માન.

જસદણ િાલતકાનતં

વડોદ ગામની સીમ પ્રાથવમક શાળા ના ગ્રાઉંડ પર થી પસાર થિી હળવા દબાણની વીજ લાઇન

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ગોખાલાના િેમજ

ફેબ્ર-ત ૨૦૧૮ માં દૂ ર કરી આપવા માં આવેલ છે

શીફટીંગ

કત વરજીભાઈ

વડોદ ગામની સીમ

ઓફ

બાવળળયા

પ્રાથવમક શાળા પરથી

લાઇન

વવજ લાઈન પસાર
થવા અંગે ની રજૂઆિ
થયેલ િે
િા.૦૨.૦૧.૨૦૧૮ થી
આ ગામોની
રજતઆિોને ધ્યાને લઇ
ડી.આઈ.એસ.એસ.
યોજના હેઠળ વવજ
લાઈન શીફ્ટ કરવા
રજૂઆિ થયેલ,
કામગીરી થયેલ નથી
કારણ શત?ં
2

2

જસદણ

માન.

જસદણ ખાિેની

આ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને કોન્રરાકટર ને વીજમીટર બદલવા કે સવવિસ વાયર બદલવા કોઈ પણ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

પીજીવીસીએલની

પ્રકાર ના રૂવપયા આપવાના હોિા નથી.ગ્રામ્ય વવથિારમાં વીજમીટર બદલવા કે સવવિસ વાયર

મીટર

કત વરજીભાઈ

ડડવવજન કચેરી નીચે બદલવાની અરજી બાદ થથળ િપાસના ૧૫ ડદવસ,અને થથળ િપાસ પછી ખામી ની ગ્રાહક ને ૧૫

બાવળળયા

આવિાં સબ ડડવવજન ડદવસ માં જાણ કરવી િેમજ ગ્રાહક દ્વારા જાણ થયા બાદ ૦૭ ડદવસ માં મીટર બદલવતં િેમજ ૦૨
જે મીટર બદલવા કે
કન્ડક્ટર/કે બલ

ડદવસ માં સવવિસ વાયર બદલાવવામાં આવે છે .

સંબવધિ

બદલવાના કોન્રકટર
આવે છે િે મીટર
બદલવા કે
લગાવવાના પૈસા લે
છે િો કે ટલા લેવા
િેના વનયમો શતં છે ?
અરજદાર મીટર કે
કે બલ બદલવાની
અરજી કરે પછી કે ટલા
ડદવસમાં બદલી
આપવા િેવા વનયમો
છે ?
3

3

જસદણ

માન.

અગાઉ જીલ્લા કક્ષાની આ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને િા.૧૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ જે લોક દરબાર ૨૦૧૮ પી.જી.વી.સી.એલ.

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ફડરયાદ સંકલનની

જસદણ ખાિે આયોજાયો હિો ત્યારે માન. ધારાસભ્ય શ્રી કતં વરજીભાઈ બાવળળયા સાહેબના

જનરલ

કત વરજીભાઈ

મીટીંગ માં

પ્રવિવનવધઓ સાથે થયેલ ચચાુ મતજબ િાલતકા કક્ષાની ટી.એલ.સી.ની મીટીંગ બોલાવવા માટે

માડહિી

બાવળળયા

પીજીવીસીએલ

િેઓશ્રી દ્વારા સમય અને થથળ નક્કી કરી આપવામાં આવશે િે મતજબ આયોજન કરવામાં આવશે.

કં પનીની ટી.એલ.સી.
ની મીટીંગ
બોલાવવાનતં નક્કી
થયેલ હોવા છિાં
જસદણ-વવિંછીયા
િાલતકા કક્ષાએ
ટી.એલ.સી. ની મીટીંગ
શામાટે બોલાવવમાં
આવિી નથી.
4

4

આટકોટ

માન.

જસદણ િાલતકાના

જસદણ િાલતકાના રાજાવડલા જસ. ગામ ના ખાિેદાર ખેડૂિ સોમાભાઈ કરશનભાઈ હાંડા ને

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

રાજા વડલા જસ

નોમુલ કે ટેગરી માં સવે નંબર:૯૨/પૈકી૧ માં વીજ જોડાણ મજતર થયેલ છે .સદર સવે નંબર ડૂબ માં

નવા

આવે છે િે નાયબ કાયુપાલક ઈજનેર વસિંચાઇ પંચાયિ પેટા વવભાગ જસદણ દ્વારા

કનેકશન

કત વરજીભાઈ ગામનાં ખાિેદાર ખેડૂિ
બાવળળયા

સોમાભાઈ કરશનભાઈ િા:૨૦/૦૧/૨૦૧૮ આપેલ હોવાથી ડૂબ ની જમીન માં વીજ કનેક્શન આપી શકાયેલ નથી. નાયબ
હાંડા એ ખેિીવાડી

કાયુપાલક ઈજનેર વસિંચાઇ પંચાયિ પેટા વવભાગ જસદણ દ્વારા વીજ જોડાણ આપવાનીં એન ઓ

વવજ જોડાણ માટે

સી આપવામાં આવશે િો વીજ જોડાણ આપવાની કાયુવાહી કરવામાં આવશે.

૨૦૧૧ થી માંગણી
કરે લ. િેમની
માળલકીના સવે નં.૯૨
પૈકી ૧ માં વવજ
જોડાણ મંજતર થયેલ છે
દથિાવેજ સવે નં ૯૨
પૈકી ૧ પોિાની
માળલકીની જમીન છે ,
જેમાં ખેિીવાડી વવજ
જોડાણ નોમુલ
કે ટેગરીમાં મંજતર થયેલ
છે .દશાુવેલ સવે નં.
પર થથળ િપાથયા
વવના જમીન ડૂબમાં
આવે છે િેવ ંત કહી
ભાવપત્રક ભરે લ હોવા
છિાં ખેિીવાડી વવજ
જોડાણ આપવમાં
આવર્ ંત નથી.
5

5

આટકોટ

માન.

જસદણ િાલતકાના

જસદણ િાલતકાના બરવાળા ગામ ના ખાિેદાર ખેડૂિ મગન હરજી નાગડડકયા ને નોમુલ કે ટેગરી

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

બરવાળા ગામના

માં સવે નંબર:૩૨/પૈકી૧ માં વીજ જોડાણ મજતર થયેલ છે .સદર સવે નંબર ડૂબ માં આવે છે િેવી

નવા

કત વરજીભાઈ

ખાિેદાર ખેડૂિ

એનઓસી નાયબ કાયુપાલક ઈજનેર વસિંચાઇ પંચાયિ પેટા વવભાગ જસદણ દ્વારા

કનેકશન

બાવળળયા

મગનભાઈ હરજીભાઈ િા:૨૦/૦૧/૨૦૧૮ આપેલ હોવાથી ડૂબ ની જમીન માં વીજ કનેક્શન આપી શકાયેલ નથી નાયબ
નાગડડકયાને નોમુલ

કાયુપાલક ઈજનેર વસિંચાઇ પંચાયિ પેટા વવભાગ જસદણ દ્વારા વીજ જોડાણ આપવાનીં એન ઓ

કે ટેગરીમાં સવે નં. ૩૨

સી આપવામાં આવશે િો વીજ જોડાણ આપવાની કાયુવાહી કરવામાં આવશે.

પૈકી ૧ માં વવજ
જોડાણ મંજતર થયેલ
છે . ઉપરોક્િ સવે નં.
ખેડૂિ ખાિેદાર ની
માળલકીની છે , જે આજે
વાવેિર કરે છે , િેમની

માળલકીની જમીનમાં
નોમુલ કે ટેગરી વવજ
જોડાણ મંજતર થિાં
િેમને ૧૬.૧૧.૨૦૧૭
થી ભાવપત્રક ભરે લ છે
પરં ર્ ત આ જગ્યા ડૂબમાં
ન આવિી હોવા છિાં,
વસિંચાઈનતં એન.ઓ.સી.
માંગી ખેડૂિોને વવજ
જોડાણ અપાર્ ંત નથી.
6
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આટકોટ

માન.

સવવનય જણાવવાનતં કે લીલાપતર ફીડર વવભાજીિ િા. ૧૦.૦૯.૨૦૧૭ના રોજ નવો ૧૧ કે વી અમન ખેિીવાડી ફીડર ચાલત

ધારાસભ્ય શ્રી મારા વવથિારના નાની નવા બનેલા ૬૬ કે વી કોઠી સબ થટે સન માંથી કાઢી ને લો વોલ્ટે જ ની ફડરયાદ નતં વનવારણ કરે લ
છે .

આ રજતઆિના

વનકાલ

અનતસધ
ં ાને

અવનયવમિ

િા.૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ

પાવર

કત વરજીભાઈ

લાખાવડ ગામે

બાવળળયા

લીલાપતર ફીડર માં

આટકોટ પેટા વવભાગીય

સપ્લાય

અવારનવાર ફોલ્ટમાં

કચેરીમાંથી ૧૧ કે વી

સંબવધિ

િેમજ લો વોલ્ટે જની

લીલાપતર ખેિીવાડી

ખતબ જ ફરીયાદ મળે

ફીડરના છે વાડાના ગામે

છે િમોને મૌળખક આ

નાની લાખવડના

અંગે ફડરયાદ કરે લ છે

ખેિીવાડી વવથિારમાં

િેમ છિાં લો

થથળ િપાસણી કરિા

વોલ્ટે જનો પ્રશ્ન હલ

વીજગ્રાહક શ્રી ધીરતભાઈ

થયેલ નથી િો આ

મતળજીભાઈ રોજાસરા

અંગે યોગ્ય કાયુવાહી

નત૮
ં ૯૫૨૪-૦૫૧૨૨-૨

કરશોજી.

ગ્રાહક નાબર વાળં ૦૫
હો.પા વીજ જોડાણ ધરાવે
છે જેના મીટરમાં વીજ
દબાણ જોિા આર
ફીઇઝમાં ૨૨૦વોલ્ટ વાય
ફેઇઝમાં ૨૨૮ વોલ્ટ િથા
બી ફેઇઝમાં ૨૧૫ વોલ્ટ
જોવા મળે લ છે .આમ

લીલાપતર ખેિીવાડી
ફીડરમાં પ ૂરિા વીજ
દબાણ થી જ પાવર
સપ્લાય કરવામાં આવે
છે .
7
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આટકોટ

માન.

જસદણ િાલતકાના

જસદણ િાલતકાના ખારચીયા જામ ગામના ખેડૂિ ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ સોજીત્રાની

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ખારચીયા જામ

િા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ રજૂઆિ કરે લ છે , િેના આધારે ગોવવિંદભાઈએ સતચાવવયા પ્રમાણે ફેરફાર કરી

શીફટીંગ

કત વરજીભાઈ

ગામના ખેડૂિ

આપેલ છે .

ઓફ

બાવળળયા

ગોવવિંદભાઈ
રામજીભાઈ સોજીત્રાની
િા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭
રજૂઆિ કરે લ છે ,
અરજદાર ગમન
પાદરમાં પોિાની
માળલકીની સવે
નં.૧૬૩ માં િેમને
નડિરરૂપ થાય િે
રીિે જબરદથિીથી
વવજ લાઈન ઉભી હિી,
બીજી વવજ લાઈન
ઉભી કરવાની
કાયુવાહી થિાની સાથે
જ અરજદારે જસદણ
નાયબ ઈજનેરશ્રી ,
પીજીવીસીએલ
લેળખિમાં જાણ કરી
વવનિી કરે લ. િેમ
છિા કોન્રાકટરે
જબરદથિી કરી વવજ
લાઈન ઉભી કરે લ છે ,
પીજીવીસીએલ ને થિાં

લાઇન

ફાયદા/લાભને ધ્યાને
લીધેલ. અરજદારની
વાિ સાંભળ્યા વવના
વવજ લાઈન ઉભી કરી
નતકશાન કરે લ
છે .સેઢેથી ઉભી
કરવાની વવનંિી છિાં
ધ્યાને લીધેલ નથી. િો
વવજ લાઈન ફેરફાર
કરી આપવા મારી
ભલામણ છે . વવગિો
સામેલ છે , થયેલ
કાયુવાહીની જાણ
કરશો.
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આટકોટ

માન.

જસદણ િાલતકાના

જસદણ િાલતકા ના દહીંસરા ગામમાં કરશનભાઈ જાદવભાઈ કોળી ગ્રાહક નંબર:૮૯૫૭૬૦૦૨૨૮૧

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

દહીંસરા ગામના

થી 0.૫ KW વીજકનેકશન ધરાવે છે .સદર ગ્રાહક ને ત્યાં િા:૧૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ જીયતવીએનએલ

વીજ

કત વરજીભાઈ કરશનભાઈ જાદવભાઈ ચેડકિંગ ડ્રાઈવ અંિગુિ કે .એમ.સોની નાયબ ઈજનેર ઇન્થટોલેશન ચેડકિંગ દ્વારા વીજ ચેડકિંગ કરિા
બાવળળયા

એ પોિાના ઘરનો

સદર ગ્રાહક પોિાના ઘરના વપરાશ માટે પોિા ના મીટરની લોડ બાજતની મેઈન થવીચ બંધ કરી

પાવર બંધ હોવાથી

બીજો ૨૦ મીટર સવવિસ વાયર પીજીવીસીએલ ની હળવા દબાણ ની લાઈન પર ડાયરે ક હતકીંગ

િેઓએ કે બલ ફોલ્ટ

કરીને વીજચોરી કરિા ૧૩૫ થેફ્ટ ની કલમ માં પકડાયેલ છે . આમ સદર ગ્રાહકને જે વીજ ળબલ

અંગે આટકોટ સબ

આપવામાં આવેલ છે િે કં પનીના નીયમાનતસ
ં ારનતં અને કાયદે સરનતં જ આપવામાં આવેલ છે .

ડડવીજનમાં
િા.૨૯.૦૯.૨૦૧૫ થી
કે બલ િેમજ ફોલ્ટ
રીપેર કરવા લેળખિમાં
જાણ કરે લ. સમયસર
ફોલ્ટી મીટર કે કે બલ
ન બદલિાં.
૧૨.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ
વવજ ચેડકિંગ થિાં
િેમને વવના કારણે

ચેકીંગ

૬૧,૫૩૯/- જેવતં વવજ
બીલ આપી ગ્રાહકને
ખોટી રીિે દં ડવામાં
આવેલ ચે, અરજી કરે લ
હોવા છિાં ચેડકિંગ કરી
વધારાનતં બીલ
આપવાનતં કારણ શત?
9
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સરધાર

માન.

સરધાર પેટા

ધારાસભ્ય શ્રી વવભાગીય કચેરી હેઠળ
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સરધાર

સદર રજૂઆિ ના અનતસાંધાને જણાવવાનતં કે સદર ગામોમાં ૧૧ કે .વી. વીરપર એ.જી. ફીડરમાંથી ૧૧ કે .વી. વીરપર એ.જી.

વનકાલ

વીજપતરવઠો પ ૂરો પાડવામાં આવે છે જેમાં બોઘરાવદર રણજીિગઢ, રાણીંગપર,વવરપર અને

ફીડરનતં જરૂરી િાંવત્રક

ફીડર
વવભાજન

કત વરજીભાઈ

આવિાં ગામો

વેરાવળ આમ પાંચેય ગામોનો સમાવેશ થાય છે . રજતઆિના અનતસધ
ં ાને આ ખેિીવાડી ફીડરનતં

સવેક્ષણ કરી, વવભાજન

બાવળળયા

બોઘરાવદર

જરૂરી િાંવત્રક સવેક્ષણ કરી ,િાંવત્રક મંજતરી ( પ્રોજેક્ટ ન. ૧૯૯૨૮૦ ) બાયફગે ન માટે વાડી કચેરી

માટે િાંવત્રક મંજતરી

રણજીિગઢ,

ને મોકલી આપેલ છે . િાંવત્રક મંજતરી મળ્યે કામ શરત કરવામાં આવશે.

મેળવી એસ.આઈ.

રાણીંગપર,વવરપર

યોજના અંિગુ િ, ફીડર

અને વેરાવળ આમ

વવભાજન કરવા માટે કત લ

પાંચેય ગામોમાં એક જ્

૫ કી.મી. એચ.ટી. લાઈન

ખેિીવાડી ફીડર માંથી

ઉભી કરી જે પૈકી ૨

પાવર આવે છે આથી

કી.મી. એચ.ટી. લાઈન

આ ફીડરમાંથી પાવર

ડતંગરાળ વવથિારમાંથી

પહોચાડવા ખતબ લાંબ ત

પસાર કરી ફીડર

અંિર થાય છે

વવભાજનની કામગીરી િા.

વારં વાર ફોલ્ટ સજાુ ય

૩૦.૦૫.૨૦૧૮ સતધીમાં

છે . લો વોલ્ટે જ ના

પ ૂણુ કરી નવો ૧૧ કે .વી.

પ્રશ્નો ઉભા થાય છે

વેરાવળ એ.જી. ફીડર

સમયસર પતરા વોલ્ટે જ

ચાલત કરવામાં આવેલ છે .

થી પાવર મળિો નથી

આ ફીડર કાયુવિ
ં થિા

િો િત્કાળલક આ

આ વવથિારના લો-

ખેિીવાડી ફીડરનતં

વોલ્ટે જ નાં પ્રશ્નનતં સતખદ

બાયફગે ન કરવત.ં

વનરાકરણ થયેલ છે .

માન.

જસદણ િાલતકાના

જસદણ િાલતકાના ભંડારીયા ગામ ખાિે ૬૬ કે વી સબ થટે શન માટે પીજીવીસીએલ સરધાર પેટા

જેટકો ઓફીસ દ્વારા ૬૬

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ભંડારીયા ખાિે ૬૬

વવભાગીય કચેરીમાંથી દરખાથિ બનાવવામાં આવેલ જેના અનતસધ
ં ાને GETCO દ્વારા જમીનની

કે વી સબ થટે શન માટે

જેટકો

કે વી સબ થટે શન મંજતર માગણી કરે લ જેના િમામ દથિાવેજો મેળવી કલેકટર કચેરી રાજકોટ ખાિે મંજૂરી અથે મોકલવામાં જમીન સંપાદન માટે ની

કત વરજીભાઈ

થયેલ છે ગામે િે

બાવળળયા

કારણોસર લાંબો સમય

આવેલ છે . આ દરખાથિ કરે લા ૬૬ કે વી ભંડારીયા સબ થટે શનમાંથી હયાિ ૬૬ કે વી સરધાર સબ- દરખાથિ માન. કલેકટર
થટે શન માંથી નીકળિા ફીડરો ૧૧ કે વી રામલીયા જેજીવાય, ૧૧કે વી િથા ૧૧ ભંડારીયા કે વી

થવા છિાં બાંધકામની ગઢડીયા ખેિીવાડી ફીડરોનતં વવભાજન કરી જેજીવાય, જણાવવાનતં કે આ નવા સબ થટે શનમાંથી ૧૧

શ્રી પાસે કરે લ છે અને
૬૬ કે વી સબ થટે શન

કામગીરી શરૂ થયેલ

કે વી ખડવાવડી જેજીવાય, ૧૧ કે વી બોઘરાવદર,૧૧ કે વી બે-દે રી,૧૧ કે વી હીરાવંશી િથા ૧૧ કે વી ભંડાડરયા ને વષુ ૨૦૧૮-

નથી. ભંડારીયા અને

આધીયા ખેિીવાડી ફીડરો કરવામાં આવશે. જેના લીધે ભંડારીયા ગામના િથા િેની આજતબાજતના

૧૯ ના પ્લાનીંગ મા

િેની આજતબાજતના

વવથિારમાં સાિત્યપ ૂવુક વીજ પતરવઠો આપી શકાશે.

લીધેલ છે . હાલમાં આજ

વવથિારમાં લો-

રોજ િા. ૨૮.૦૩.૧૮ ની

વોલ્ટે જના ખતબ જ

સ્થથવિ એ હયાિ ૧૧ કે વી

મોટા પ્રમાણમાં પ્રશ્નો

ફીડર ના પાવર ની

છે અને કે ટલાક ફીડરો

સ્થથિી સમાન્ય છે .

ખતબ લાંબા છે જેના
લીધે વારં વાર ફોલ્ટ
સજાુ ય છે . આથી
ભંડારીયા ખાિે મંજતર
થયેલ ૬૬ કે વી સબ
થટે શનની કામગીરી
િાત્કાળલક શરૂ કરવી.
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સરધાર

માન.

જસદણ િાલતકાના

સદર રજૂઆિ સત્ય નથી.પી.જી.વી.એલ દ્વારા ક્યારે ય રાગદ્વેષથી ચેડકિંગ કરવામાં આવર્ ંત નથી.

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

બોઘરાવદર ખાિે

માન. ધારાસભ્યશ્રીની રજૂઆિ મતજબ જસદણ િાલતકાના બોઘરાવદર ખાિે પીજીવીસીએલ ના

વીજ

કત વરજીભાઈ

પીજીવીસીએલ ના

સરધાર ખાિેના અવધકારીઓ િેમજ બહારની વવજ-ચેડકિંગ ટીમ આવી ઘર પરનાં મીટરો ચકાથયા

ચેકીંગ

બાવળળયા

સરધાર ખાિેના

વવના આડેધડ વવજ-બીલ અપાયા છે . વનયવમિ વીજબીલ ભરિાં વવજ-ગ્રાહકોને સાંભળ્યા વવના

અવધકારીઓ િેમજ

પોલીસ કે સ પણ કરી દે વામાં આવેલ છે જે સત્ય નથી. સામાન્ય રીિે વઘત વીજલોસ ધરાવિા

બહારની વવજ ચેડકિંગ

ડફડરોમાં વાડી કચેરી ની સતચના મતજબવીજચેડકિંગ કરવામાં આવે છે .િા.૩૦.૧.૧૮ ના રોજ

ટીમ આવી ઘર પરનાં

વડીકચેરીની સતચનાથી સરધાર સ.ડી.ના

મીટરો ચકાથયા વવના

લાખાપર,લોધીડા,ભાયાસર,કાથરોટા,વીરપર,વેરાવળ,બોઘરાવદર,રણજીિગઢ,રાણીંગપરગામમાં

આડેધડ વવજ બીલ

કોપોરે ટ ચેડકિંગ ડ્રાઈવનતં આયોજન કરવામાં આવેલ હર્ ંત જેમાં કત લ ૪૪૧ રહેણાંક મકાનોમાં વીજ

અપાય છે . વનયવમિ

ચક્સની કરવામાં આવેલ જેમાં ૫૪ વીજ કનેકશનોમાં ગે રરીિી માલતમ પડિા વીજ અવધવનયમ

વવજ બીલ ભરિાં વવજ

૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬/૧૩૫ હેઠળ પાવરચોરીના વીજ બીલો આપવામાં આવેલ હિા.આમ

ગ્રાહકોને સાંભળ્યા

વનયમોનતસાર જ વીજ ચેડકિંગ કરવામાં આવે છે . બોઘરવદર ગામમાં રન્જીત્ગઢ જે.જી.વાય

વવના પોલીસ કે સ પણ ફીડરમાંથી પાવર આપવામાં આવે છે નેજો વીજ લોસ મહે ડીસેમ્બર ૧૭ ની સ્થથવિ એ ૬૮.૬૩ %
કરી દે વામાં આવેલ છે ,

છે . જે આપ સાહેબ ની નમ્ર જાણ સારં ત .

આ ગામે રાગદ્વેષ થી
આવા વપરાશ કરિાં
વધારાનાં મોટા વવજ
બીલો આપવાનતં કારણ
શત?ં
12 12

સરધાર

માન.

જસદણ િાલતકાના ખડ સદર રજૂઆિ સાચી છે . જસદણ િાલતકાના ખડ-વાવડી ગામના ભોળાભાઈ રૂપાભાઈ માલકીયાએ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

વાવડી ગામનાં

િા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭ થી ખેિીવાડી વવજ જોડાણ માટે ભાવપત્રકનમી રકમ રૂ.૬૫૦૦/- િેમજ

નવા

કત વરજીભાઈ

ભોળાભાઈ રૂપાભાઈ

વસક્યતડરટી ડીપોજીટની રકમ રૂ.૧૨૫૩/- ભરપાઈ કરે લ છે . જેના વીજ જોડાણ માટે વીજ લીન ઉભી

કનેકશન

બાવળળયા

માલકીયા એ

કરવા જિા વન વવભાગ દ્વારા કામ અટકાવવામાં આવેલ છે િેમજ ચાલતં કામ દરવમયાન અમારા

િા.૧૦.૦૫.૨૦૧૭ થી

કોન્રાકટર ના લેબર ,રીક્ષા અને માલસામાન પણ િેમના દ્વરા કબજે લેવામાં આવેલ હિો.

ખેિીવાડી વવજ જોડાણ અરજદારની રજૂઆિ મતજબ જમીન સવે નં.૧૯૬ પૈ૩ /પૈક૧ માં જવાના ગાળ માગે થી પસાર થાય
માટે ભાવપત્રક રકમ

છે જે િેમના આ સવે નં. નો બાપ-દાદા વખિનો જતનો માગુ છે .જે અત્રેની કચેરી દ્વારા પત્ર.નં.

રૂ.૬૫૦૦/- િેમજ

૯૩૪૬ /૨૪.૧૧.૧૭ ના રોજ નાયબ વનરક્ષક રાજકોટ ને મંજતરી માટે મોકલી આપેલ છે .જેમાં હજત

વસક્યતડરટી ડીપોજીટ ની સતધી કોઈ પણ પ્રકારની મંજતરી આવેલ નથી કે અરજદાર દ્વારા પણ કોઈ મંજતરી બાબિનો આધાર
રકમ રૂ.૧૨૫૩/-

રજત કરવામાં આવેલ નથી. આથી અત્રેની કચેરી દ્વારા પત્ર.નં ૩૧૦/8.૧.૧૮ દ્વારા અરજદારને

ભરપાઈ કરે લ છે . વવજ

વીજજોડાણ માટે ભરે લ નાણા રીફં ડ લેવા માટે નોટીશ આપવામાં આવેલ છે .જે આપ સાહેબ ની

લાઈન ઉભી કરવા

નમ્ર જાણ સારં ત

જિા જ ંગલ ખાિા
િરફથી કામ
અટકાવવામાં આવેલ
છે . અરજદારની વાડી
પર જવાનો રથિો
નકશામાં દશાુવ્યા
મતજબ કાયદે સર છે , આ
રથિામાંથી જ્ વવજ
લાઈન ઉભી કરવામાં
આવિી હોવા છિાં
અનામિ વીડીના
બહાને વન
વવભાગવાળા વવજ

લાઈન ઉભી કરવા
દે િાં નથી કારણ શત?ં
13 13

વવિંછીયા

માન.

જાદવ કમા દે રવાલીયા લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિમાં જણાવ્યા મતજબ જાદવ કમા દે રવાલીયા કે જેઓએ પૈસભારે લ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

કે જેઓએ પૈસભારે લ

હોવા છિાં ૩ માસ થયા બાદ પણ કનેક્શન આપવામાં આવેલ નથી. આ અંગે જણાવવાનતં કે

નવા

કત વરજીભાઈ

હોવા છિાં ૩ માસ

અરજદાર શ્રી દ્વારા જાદવ કમા દે રવાલીયા વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરીમાં ખેિીવાડી વીજ

કનેકશન

બાવળળયા

થયા બાદ પણ

જોડાણનતં વસફફ્ટિંગ અંગે અરજી િા.૨૧.૦૧૧.૨૦૧૭ના રોજ કરવામાં આવેલ જે અંગે ની મંજૂરી

કનેક્શન આપવામાં

વવભાગીય કચેરી માંથી મળિા િા. ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વનયિ ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ

આવર્ ંત નથી.

હિો જેની રકમ ગ્રાહક શ્રી દ્વારા ૦૬.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપવામાં આવેલ હિી જેથી
વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા િા ૧૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ભારે દબાણ ની ૮૦ મીટર લીજ
લાઈન ઉભી કરી ૧૦ કે વીએનતં વીજ રાન્સફોમુર મ ૂકી કામ પ ૂણુ કરી આપવામાં આવેલ છે .

14 14

વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા ના અજમેર

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિમાં જણાવ્યા મતજબ વવિંછીયા િાલતકાના અજમેર ગામના મેરૂભાઈ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ના મેઉભાઈ ટપતભાઈ

ટપતભાઈ ખાચરે કે બલ ફોલ્ટ અંગે વવિંછીયા સબ ડડવવજન માં કે બલ િેમજ ફોલ્ટ રીપેર કરવા

વીજ

કત વરજીભાઈ

ખાચરે કે બલ ફોલ્ટ

લેળખિમાં જાણ કરે લ. સમયસર ફોલ્ટી મીટર કે કે બલ ન બદલિા િેઓને પાવરચોરી નતં બીલ

ચેકીંગ

બાવળળયા

અંગે વવિંછીયા સબ

આપવામાં આવેલ છે આ અંગે જણાવવાનતં કે મેરતભાઈ ટપ ૂભાઈ ખાચર પી.જી.વી.સી.એલ. કં પની નતં

ડડવવજન માં કે બલ

ત ંત વીજ જોડાણ ધરાવિા નથી. િથા િેઓ દ્વારા પી.જી.વી.સી.એલ. વવછીયા પેટા
કોઈ જ હેર્ન

િેમજ ફોલ્ટ રીપેર

વવભાગીય કચેરીમાં લેળખિમાં અરજી કરે લ નથી પરં ર્ ત િા ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ િેવો ળબન ગ્રાહક

કરવા લેળખિમાં જાણ

િરીકે વીજ ચોરી કરિા પકડાયેલ હિા વવજીલન્સ ટીમ ના નાયબ ઇજેનર માંડવી દ્વારા આ

કરે લ. સમયસર ફોલ્ટી વ્યસ્ક્િની ચેડકિંગ શીટ નં:-૧૨૮૪ િા. ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ થી વીજ ચોરી પકડેલ હિી જે સબબ િેઓ ને
મીટર કે કે બલ ન

૧૦૩૯૦+૧૦૦૦=૧૧૩૯૦ નો વીજ ચોરીનો દં ડ આપવામાં આવેલ હિો જેની રકમ આજ ડદન

બદલિા િેઓને

સતધી િેઓ દ્વારા ભરપાઈ કરી આપવામાં આવેલ નથી.

પાવરચોરી નતં બીલ
આપવામાં આવેલ છે
અને ગ્રાહકને ખોટી
રીિે દં ડવામાં આવેલ
છે િે અને ગ્રાહકને
ખોટી રીિે દં ડવામાં
આવેલ છે , અરજી કરે લ
હોવા છિાં સમયસર
ફોલ્ટી કે બલ, મીટર
નહી બદલી કં પનીની
જ્ ભ ૂલ હોવા છિાં

ચેડકિંગ કરી વધારાનતં
બીલ આપવાનતં કારણ
શત?ં
15 15

વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા િાલતકાના

વવિંછીયા િાલતકાના પીપરડી ગામે પ્લોટ વવથિાર, સનાળી રોડ પર ૧૧ કે વી લાઈન ના પાંચ

વવિંછીયા િાલતકાના

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

પીપરડી ગામે પ્લોટ

પોલના િાર ૧૦ મકાનો પરથી પસાર થાય છે . આ લાઇન ને DISS યોજના હેઠળ વસફફ્ટિંગ ની

પીપરડી ગામે પ્લોટ

શીફટીંગ

કત વરજીભાઈ

વવથિાર, સનાળી રોડ

મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરી માં મોકલાવેલ હિી જેની મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ વવછીયા પેટા

વવથિાર, સનાળી રોડ પર

ઓફ

બાવળળયા

પર ૧૧ કે વી લાઈન

વવભાગીય કચેરી ને મળે લ છે . જેમાં આ લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે ૬૭૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા

૧૧ રૂપાવટી જેજીવાય

લાઇન

ના પાંચ પોલના િાર

ની થાય છે જે િા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સતધીમાં કરી કામ પ ૂણુ કરી આપવામાં આવશે.

ફીડરની ૧૧કે વી લાઈન

૧૦ મકાનો પરથી

ના પાંચ પોલના િાર ૧૦

પસાર થાય છે , અગાઉ

મકાનો પરથી પસાર

પણ િાર ર્ ૂટવાના

થાય છે . આ લાઇન ને

બનાવો બનેલ છે જેથી

સરકારશ્રીની DISS યોજના

ભયનતં વાિાવરણ ઉભતં

હેઠળ વસફફ્ટિંગ ની મંજૂરી

થાય છે , અને જાનહાની

માટે ઉપલી કચેરી માં

થવાનો ભય છે .

મોકલાવેલ હિી જેની

પપરડી ગામના

મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮

ગ્રામજનો ની રજૂઆિ

વવછીયા પેટા વવભાગીય

કરે લ છે . િો િાત્કાળલક

કચેરી ને મળે લ છે . આ

આ ગામમાં જાનહાની

લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે ખચુ

ટાળવા

રૂ ૬૦૫૯૭ /-નો પ્રોજેક્ટન

ડી.આઈ.એસ.એસ.

૨૦૪૨૧૩ છે . જેમાં ૬૭૦

યોજના અંિગુ િ ૧૧

મીટર HT લાઇન ઊભી

કે વી લાઈનનતં શીફ્ટીંગ

કરવા ની થાય છે જેની

કરવત.ં

કામગીરી આજરોજ િા.
૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
પ ૂણુ કરવામાં આવેલ છે .
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા િાલતકાના

ધારાસભ્ય શ્રી

ભડલી ગામે ૧૧

થાય છે લાઇન ને DISS યોજના હેઠળ વસફફ્ટિંગ ની મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરી માં મોકલાવેલ હિી

ગામે ૧૧કે વી આંબરડી

શીફટીંગ

કત વરજીભાઈ

કે વીની લાઈન મંડદર

જેની મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી ને મળે લ છે . જેમાં આ લાઈન

ખેિીવાડીની વીજ લાઈન

ઓફ

બાવળળયા

વવિંછીયા િાલતકાના ભડલી ગામે ૧૧કે વી આંબરડી ખેિીવાડીની વીજ લાઈન મંડદર પરથી પસાર વવિંછીયા િાલતકાના ભડલી

પરથી પસાર થાય છે , વસફફ્ટિંગ માટે ૨૨૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે િા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સતધીમાં મંડદર પરથી પસાર થાય
હાલ મંડદરનતં બાંધકામ

કરી કામ પ ૂણુ કરી આપવામાં આવશે.

છે લાઇન ને DISS યોજના

વનકાલ

લાઇન

ચાલત છે , મંડદરે

હેઠળ વસફફ્ટિંગ ની મંજૂરી

ગ્રામજનોની મોટી

માટે ઉપલી કચેરી માં

સંખ્યામાં અવરજવર

મોકલાવેલ હિી જેની

ચાલત હોય છે , કોઈ

મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮

અકથમાિ

વવછીયા પેટા વવભાગીય

થાય,જાનહાની થવાનો

કચેરી ને મળે લ છે . આ

ભય છે . એ લાઈન

લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે ખચુ

ફેરવવા આપને

રૂ ૩૩૬૨૭ /-નો પ્રોજેક્ટન

રજૂઆિ થયેલ છે . િો

૨૦૪૨૮૬ છે જેમાં આ

િાત્કાળલક આ ગામમાં

લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે

જાનહાની ટાળવા

૨૨૦ મીટર HT લાઇન

ડી.આઈ.એસ.એસ.

ઊભી કરવા ની થાય છે

યોજના અંિગુ િ ૧૧

જેની કામગીરી આજરોજ

કે વી લાઈનનતં શીફ્ટીંગ

િા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના

કરવત.ં

રોજ પ ૂણુ કરવામાં આવેલ
છે .
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વવિંછીયા

માન.

ઓરી ગામે પ્રાથવમક ઓરી ગામે પ્રાથવમક શાળાના મેદાનમાંથી વવજ લાઈન પસાર થાય છે િે મેદાનમાંથી શીફ્ટ કરવા

ધારાસભ્ય શ્રી

શાળાના મેદાનમાંથી

કત વરજીભાઈ

વવજ લાઈન પસાર

બાવળળયા

DISS યોજના હેઠળ વસફફ્ટિંગ ની મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરી માં મોકલાવેલ હિી જેની મંજૂરી િા:-

ઓરી ગામે પ્રાથવમક

શાળાના મેદાનમાંથી વવજ શીફટીંગ

૧૩.૦૩.૨૦૧૮ વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી ને મળે લ છે . જેમાં આ લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે ૪૬૦ લાઈન પસાર થાય છે િે

થાય છે િે મેદાનમાંથી મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની થાય છે જે િા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ સતધીમાં કરી કામ પ ૂણુ કરી મેદાનમાંથી શીફ્ટ કરવા
શીફ્ટ કરવા દરખાથિ
કરવી.

આપવામાં આવશે.

વનકાલ

DISS યોજના હેઠળ
વસફફ્ટિંગ ની મંજૂરી માટે
ઉપલી કચેરી માં
મોકલાવેલ હિી જેની
મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮
વવછીયા પેટા વવભાગીય
કચેરી ને મળે લ છે . જેમાં
આ લાઈન વસફફ્ટિંગ માટે
રૂ ૬૯૨૦૪ રકમનો
ખચુનો પ્રોજેક્ટ ન
૨૧૦૦૫૩ છે .આ કામ

ઓફ
લાઇન

માટે ૪૬૦ મીટર HT
લાઇન ઊભી કરવા ની
થાય છે જેની કામગીરી
આજરોજ િા.
૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ
પ ૂણુ કરવામાં આવેલ છે
18 18

વવિંછીયા

માન.

જસદણ િાલતકાના

ધારાસભ્ય શ્રી આંબરડી ગામે ગામથી
કત વરજીભાઈ
બાવળળયા

જસદણ િાલતકાના આંબરડી ગામે ગામથી દળક્ષણે કાસકોલીયા ના માગે કે ટલાક ઘર ઉપરથી વવજ

જસદણ િાલતકાના

વનકાલ

લાઈન પસાર થાય છે અને રોડ નજીક રાન્સફોમુર ઉભતં કરવામાં આવે છે િેને હટાવવા માટે

આંબરડી ગામે ગામથી

શીફટીંગ

દળક્ષણે કાસકોલીયા ના

ઓફ

માગે કે ટલાક ઘર ઉપરથી

લાઇન

દળક્ષણે કાસકોલીયા ના વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી દ્રારા DISS યોજના હેઠળ દરખાથિ મોકલવામાં આવેલ હિી જેની
માગે કે ટલાક ઘર

મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરીને મળે લ છે આ દરખાથિમાં

ઉપરથી વવજ લાઈન આંબરડી ગામ ખાિે વડોદ જ્યોવિગ્રામ ની વીજ લાઈન હિાવાવની પણ મંજતરી માંગવામાં આવેલ વવજ લાઈન પસાર થાય
પસાર થાય છે અને

હિી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT લાઇન ઊભી કરવા ની અને એક રાન્સફોમુર હટાવાવનતં થાઈ છે . િે

છે અને રોડ નજીક

સાવ રોડ ઉપર

૧૫.૦૪.૨૦૧૮ સતધીમાં ઉભી કરી કામ પ ૂણુ કરવામ આવશે.

રાન્સફોમુર ઉભતં કરવામાં

રાન્સફોમુર ઉભતં

આવે છે િેને હટાવવા

કરવામાં આવે છે જે

માટે વવછીયા પેટા

અકથમાિ સજ ે િેવી

વવભાગીય કચેરી દ્રારા

સ્થથવિમાં છે . આથી.

DISS યોજના હેઠળ

ડી.આઈ.એસ.એસ.

દરખાથિ મોકલવામાં

યોજના અંિગુ િ વવજ

આવેલ હિી જેની મંજૂરી

લાઈન રાન્સફોમુર

િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ

સહીિ શીફ્ટ કરવા

વવછીયા પેટા વવભાગીય

પીજીવીસીએલમાં

કચેરીને મળે લ છે આ

દરખાથિ કરવા મારી

દરખાથિમાં આંબરડી

ભલામણ છે .

ગામ ખાિે વડોદ
જ્યોવિગ્રામ ની વીજ
લાઈન હિાવાવની પણ
મંજતરી માંગવામાં આવેલ
હિી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર
HT લાઇન ઊભી કરવા ની
અને એક રાન્સફોમુર
હટાવાવનતં સામેલ છે િેનો

ખચુ રૂ ૧૪૧૫૫૬/- નો
પ્રોજેકટ ન ૨૦૪૨૯૧ છે .
જેની કામગીરી આજરોજ
િા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના
રોજ પ ૂણુ કરવામાં આવેલ
છે .
19 19

વવિંછીયા

માન.

આંબરડી (જામ) ખાિે

ધારાસભ્ય શ્રી વડોદ જ્યોવિગ્રામ ના
કત વરજીભાઈ

પોલ પ્લોટ વવથિારમાં

બાવળળયા

આવેલ છે , જ્યાં હાલ
પ્લોટ વવથિારોમાં

આંબરડી (જામ) ખાિે વડોદ જ્યોવિગ્રામ ના પોલ પ્લોટ વવથિારમાં આવેલ છે , જ્યાં હાલ પ્લોટ

જસદણ િાલતકાના

વનકાલ

વવથિારોમાં મકાનોનતં બાંધકામ થાય િો આ વવજ લાઈન અડચણરૂપ લાઈન વસફફ્ટિંગ કરવા માટે

આંબરડી ગામે ગામથી

શીફટીંગ

વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી દ્રારા DISS યોજના હેઠળ દરખાથિ મોકલવામાં આવેલ હિી જેની

દળક્ષણે કાસકોલીયા ના

ઓફ

મંજૂરી િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરીને મળે લ છે જેમાં ૧૬૫૦ મીટર HT માગે કે ટલાક ઘર ઉપરથી
લાઇન ઊભી કરવા ની થાઈ છે . િે ૧૫.૦૪.૨૦૧૮ સતધીમાં ઉભી કરી કામ પ ૂણુ કરવામ આવશે.

વવજ લાઈન પસાર થાય

મકાનોનતં બાંધકામ

છે અને રોડ નજીક

થાય િો આ વવજ

રાન્સફોમુર ઉભતં કરવામાં

લાઈન અડચણરૂપ

આવે છે િેને હટાવવા

બને િેમ છે , આ

માટે વવછીયા પેટા

લાઈન ૧૧ કે વીની

વવભાગીય કચેરી દ્રારા

લાઈન હોય,

DISS યોજના હેઠળ

અકથમાિનો ભય રહે

દરખાથિ મોકલવામાં

છે િો આ વવજ લાઈન

આવેલ હિી જેની મંજૂરી

ડી.આઈ.એસ.એસ.

િા:-૧૩.૦૩.૨૦૧૮ રોજ

યોજના અંિગુ િ

વવછીયા પેટા વવભાગીય

ફેરવવા પીજીવીસીએલ

કચેરીને મળે લ છે આ

કં પનીમાં ભલામણ

દરખાથિમાં આંબરડી

થવા યોગ્ય કાયુવાહી

ગામ ખાિે વડોદ

કરવા મારી ભલામણ

જ્યોવિગ્રામ ની વીજ

છે .

લાઈન હિાવાવની પણ
મંજતરી માંગવામાં આવેલ
હિી જેમાં ૧૬૫૦ મીટર
HT લાઇન ઊભી કરવા ની
અને એક રાન્સફોમુર
હટાવાવનતં સામેલ છે િેનો

લાઇન

ખચુ રૂ ૧૪૧૫૫૬/- નો
પ્રોજેકટ ન ૨૦૪૨૯૧ છે .
જેની કામગીરી આજરોજ
િા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના
રોજ પ ૂણુ કરવામાં આવેલ
છે .
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વવિંછીયા

માન.

લાલાવદર ખાિે

ધારાસભ્ય શ્રી

કડતકાના રથિા ઉપર

કત વરજીભાઈ
બાવળળયા

લાલાવદર ખાિે કડતકાના રથિા ઉપર પાણીના ટાંકા પાસે રાણાભાઇ કરમશીભાઈ અને વલ્લભભાઈ

લખમણભાઈના ઘર પરથી પસાર થિી વવજ લાઈન ફેરવવાની લોક દરબારમાં રજૂઆિ આવિા રહેણાક હેર્ ત માટે ના વવજ

પાણીના ટાંકા પાસે નાયબ ઈજનેર વવછીયા દ્વારા થથળ િપાસણી કરિા ૫૦ મીટરની એચ.ટી. લાઈન નડિર રૂપ છે જે
રાણાભાઇ કરમશીભાઈ અંગે વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા ડી.આઈ.એસ.એસ. યોજના અંિગુિ દરખાથિ મતકવાનતં
અને વલ્લભભાઈ

અરજદારશ્રી ઓ દ્વારા

વનકાલ
શીફટીંગ

જોડાણની માંગણી

ઓફ

કરવામાં આવેલ નથી.

લાઇન

જણાવેલ છે જેની મંજૂરી આવ્યે લાઈન હટવવાની કાયુવાહી કરવામ આવશે.

લખમણભાઈના ઘર
પરથી પસાર થિી
વવજ લાઈન
ડી.આઈ.એસ.એસ.
યોજના અંિગુ િ
ફેરવવા રજૂઆિ
થયેલ છે િે ફેરવવા
કાયુવાહી કરવી.
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વવિંછીયા

માન.

આંબરડી ગામના

લોક દરબાર પ્રશ્નમાં જણાવ્યા અનતસાર આંબરડી ગામના રહીશ (૧) ભરિભાઈ ધોહાભાઈ કલાપરા

િા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ ના

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

રહીશ ભરિભાઈ

(૨) પાંચાભાઈ મેરામભાઇ કલાપરા (૩) વાલાભાઈ ગીધાભાઈ કલાપરાના ઘરે નાયબ ઈજનેર

રોજ નાયબ ઈજનેર

નવા

કત વરજીભાઈ ધોહાભાઈ કલાપરા (૨)
બાવળળયા

વીંવછયા દ્વારા થથળ િપાસ કરિાં જણાવેલ કે િેઓના દ્વારા વીજ જોડાણ માટે અરજી જ કરાયેલ

વીંવછયા દ્વારા રજતઆિમાં કનેકશન

પાંચાભાઈ મેરામભાઇ

નથી. પરં ર્ ત હાલમાં ચાલી રહેલ સરકાર શ્રીની શોય્વવ્ભાગ્ય યોજના અંિગુિ ભરિભાઈ ધોહાભાઈ

આવેલ નામોના

કલાપરા (૩)

કલાપરા (૨) પાંચાભાઈ મેરામભાઇ કલાપરા નતં નામ વીજ જોડાણ આપવામાં નામ સામેલ છે

વ્યસ્ક્િઓના ઘરે થથળ

વાલાભાઈ ગીધાભાઈ

જેઓને આ યોજના અંિગુિ વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે અને શ્રી (૩) વાલાભાઈ ગીધાભાઈ

િપાસ કરિાં જણાવેલ કે

કલાપરા જેઓએ

કલાપરાને વીજ જોડાણ લેવા માટે ની અરજી કરવા જણાવેલ છે .

િેઓના દ્વારા વીજ જોડાણ

લાઈટીંગ પવારની

માટે અરજી જ કરાયેલ

માંગણી કરે લ છે . પોલ

નથી. પરં ર્ ત હાલમાં ચાલી

ઉભા થયેલ છે પરં ર્ ત

રહેલ સરકાર શ્રીની

કનેકશનો આપવામાં

શોભાગ્ય યોજના અંિગુ િ

આવિા નથી.

ભરિભાઈ ધોહાભાઈ

કલાપરા (૨) પાંચાભાઈ
મેરામભાઇ કલાપરા નતં
નામ વીજ જોડાણ
આપવામાં નામ સામેલ
છે જેઓને આ યોજના
અંિગુિ વીજ જોડાણ
આપવામાં આવશે અને
શ્રી (૩) વાલાભાઈ
ગીધાભાઈ કલાપરાને
વીજ જોડાણ લેવા માટે ની
અરજી કરવા જણાવેલ છે .
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વવિંછીયા

માન.

આંબરડી ગમે ગામથી પ્રન્નાના રજતઆિ અનતસધ
ં ાને નાયબ ઈજનેર વવછીયા દ્વારા થથળ િપાસ કરિાં ગ્રાહક શ્રી હારીલાલ

પ્રશ્નના રજતઆિ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

પ ૂવુ ભાગે રામજી

ત ા વીજ જોડાણ જે છે લ્લા વીજ પોલ પરથી
િળશી (૮૧૮૬૦/૦૦૦૫૬/૮) ના રહેણાક હેર્ન

અનતસધ
ં ાને િા.

અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

મંડદરની આગળ ઘર

આપવામાં આવેલ છે જેની થથળ િપાસણી કરિા વીજ મીટર માં વૉલ્ટે જ ૨૪૮ V આવિા હોવાનતં

૧૨.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ

પાવર

બાવળળયા

વીજ જોડાણમાં લો-

માલતમ પડેલ છે . આંબરડી ગામે ગામથી પ ૂવુ ભાગે મંડદરના આગળના ઘરોમાં લો વૉલ્ટે જ

નાયબ ઈજનેર વવછીયા

સપ્લાય

વોલ્ટે જ મળે છે , અનેક

આવવનતં જણાયેલ નથી .

દ્વારા થથળ િપાસ કરિાં

સંબવધિ

વખિ રજતઅિો કરવા

ગ્રાહક શ્રી હારીલાલ

છિાં લો-વોલ્ટે જ અંગે

િળશી

કોઈ સતધારો કરવામાં

(૮૧૮૬૦/૦૦૦૫૬/૮) ના

આવિો નથી. આ

ત ા વીજ
રહેણાક હેર્ન

બધા વનયવમિ વીજ

જોડાણ જે છે લ્લા વીજ

ગ્રાહકો છે . વનયવમિ

પોલ પરથી આપવામાં

વીજ બીલ અપાય છે

આવેલ છે . જેની થથળ

પરં ર્ ત પાવર પતરિો

િપાસણી કરિા વીજ

મળિો નથી.

મીટર માં વૉલ્ટે જ ૨૪૮ V
આવિા હોવાનતં માલતમ
પડેલ છે . આંબરડી ગામે
ગામથી પ ૂવુ ભાગે
મંડદરના આગળના
ઘરોમાં લો વૉલ્ટે જ
આવવાનતં જણાયેલ નથી.
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વવિંછીયા

માન.

ઓરી ગામે ગામથી

ધારાસભ્ય શ્રી પવિમ પરા વવથિારમાં

પ્રશ્નના રજતઆિ અનતસધ
ં ાને નાયબ ઈજનેર વવછીયા દ્વારા થથળ િપાસ કરિાં ઓરી ગામે ગામથી

પ્રશ્નના રજતઆિ

વનકાલ

પવિમ પરા વવથિારમાં ગામમાં ૧૦૦ કે વીએ નતં વીજ રાન્સફોમુર મતકવામાં આવેલ છે િેમાંથી

અનતસધ
ં ાને િા.

અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

લો-વોલ્ટે જ મળે છે ,

હળવા દબાણની વીજ લાઈન મારફિે વીજ પતરવઠો આપવામાં આવેલ છે . ગામથી પવિમ પરા

૧૨.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ

પાવર

બાવળળયા

ટી.સી. વારં વાર બળી

ત ા વીજ
વવથિારમાં વીજ ગ્રાહક શ્રી સવા બચત રાઘવાણી (૮૧૮૫૦/૦૦૨૨૮/૨) ના રહેણાક હેર્ન

નાયબ ઈજનેર વવછીયા

સપ્લાય

જાય છે અનેક વખિ જોડાણ છે લ્લા વીજ પોલ પરથી આપવામાં આવેલ છે જેની થથળ િપાસિા વીજ મીટર માં વૉલ્ટે જ દ્વારા થથળ િપાસ ઓરી

સંબવધિ

રજતઆિો કરવા છિાં

૨૪૫V આવે છે . આમ આ વવથિારમાં લો વૉલ્ટે જ અવાવનતં જણાવેલ નથી. અને આ ટી.સી ફક્િ

ગામે ગામથી પવિમ પરા

િેનો કાયમી ઉકે લ

ચોમાસાની ઋર્ ત દરમ્યાન એક જ વાર બળે લ હર્ત.ં

વવથિારમાં ગામમાં ૧૦૦

થાય િેવી વ્યવથથા

કે વીએ નતં વીજ

કરવામાં આવિી

રાન્સફોમુર મતકવામાં

કરવામાં આવિી નથી.

આવેલ છે િેમાંથી હળવા
દબાણની વીજ લાઈન
મારફિે વીજ પતરવઠો
આપવામાં આવેલ છે .
ગામથી પવિમ પરા
વવથિારમાં વીજ ગ્રાહક શ્રી
સવા બચત રાઘવાણી
(૮૧૮૫૦/૦૦૨૨૮/૨) ના
ત ા વીજ
રહેણાક હેર્ન
જોડાણ છે લ્લા વીજ પોલ
પરથી આપવામાં આવેલ
છે જેની થથળ િપાસિા
વીજ મીટર માં વૉલ્ટે જ
૨૪૫V આવે છે . આમ આ
વવથિારમાં લો વૉલ્ટે જ
અવવાનતં જણાવેલ નથી.
અને આ ટી.સી ફક્િ
ચોમાસાની ઋર્ત દરમ્યાન
એક જ વાર બળે લ હર્.ંત
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વવિંછીયા

માન.

જસદણ ડીવીઝન નીચે

(૧) માન ધારાસભ્ય શ્રી કતં વરજીભાઈ બાવળીયા સાહેબ દ્વારા રજૂઆિ મળે લ છે કે જસદણ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

કાયુરર્્ સબ

વવભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ પેટા વવભાગીય કચેરીઓમાં વીજ લાઈન ઉભી કરવા માટે

નવા

ડીવીઝનોમાં હાલ

કોન્રાક્ટરો પોલનતં કાટીંગ ખેડૂિો પાસે કરાવે છે કે કે ટલાક ખેડૂિો પાસે ખાડા ખોદી પોલ ઉભા

કનેકશન

કત વરજીભાઈ

ખેિીવાડી િેમજ

કરવાયા અંગે ની ફડરયાદ અત્રેની કચેરીએ કે પેટા વવભાગીય કચેરીમાં મળે લ નથી િેમ છિાં

બાવળળયા

વીજળીકરણ અંગે ના

અત્રેની કચેરીએથી િમામ પેટા વવભાગીય કચેરીમાં િાકીદ પત્ર નં. જેડીઓ/ઇઇ/ટે ક-

કામ ચાલે છે . િે

૧/એમ.એલ.એ.-પ્રશ્ન/ િા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ થી કરવામાં આવેલ છે કે આ પ્રકારની જો ફડરયાદ કે

પૈકીના જે મારી સમક્ષ

રજૂઆિ મળશે િો િેઓ ઉપર વનયમ મતજબની કાયુવાહી કરવામાં આવશે

ગ્રામ્ય કક્ષાએથી
રજતઆિો મળી છે િેની
વ્યવથથા કરવામાં
આવિી નથી. (૧) વીજ
લાઈન ઉભી કરવા
માટે ના કોન્રાક્ટરો પોલ
નતં કાડટિંગ ખેડૂિો પાસે
કરાવે છે , િેમજ
કે ટલાક ખેડૂિો પાસે
ખાડા ખોદી પોલ ઉભા
કરાવવાનતં ધ્યાને
આવેલ છે .
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વવિંછીયા

માન.

જસદણ ડીવીઝન નીચે જસદણ વવભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ પેટા વવભાગીય કચેરીઓમાં વીજ લાઈન માટે ના પોલના

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

કાયુરર્્ સબ

ખાડા યોગ્ય ઉંડાઈના વનયમ મતજબના ખોદી, પથરાળ જમીનમાં પતરિો ખાડો ખોદી ના શકાય િેવી

નવા

કત વરજીભાઈ

ડીવીઝનોમાં હાલ

જગ્યાએ વસમેન્ટ કોન્ક્રીટનતં ફાઉનડેસન ભરવાની મંજૂરી લઇ કામ કરવાની સતચના િમામ પેટા-

કનેકશન

બાવળળયા

ખેિીવાડી િેમજ

વવભાગીય કચેરીને પત્ર ન જેડીઓ/ઇઇ/ટે ક-૧/એમ.એલ.એ.-પ્રશ્ન/૨૦૯૦ િા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮થી િાકીદ

વીજળીકરણ અંગે ના

કરવામાં કરવામાં આવેલ છે . .

કામ ચાલે છે . િે
પૈકીના જે મારી સમક્ષ
ગ્રામ્ય કક્ષાએથી
રજતઆિો મળી છે િેની
વ્યવથથા કરવામાં
આવિી નથી. (૨) વીજ
પોલ ઉભા કરિી
વખિે પ ૂરી ઊંડાઈના
ખાડા ખોદિા નાથી,
પાયામાં વસમેન્ટ

કોન્ક્રીટ નતં ફાઉન્ડેશન
કરવામાં આવર્તં નથી.
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વવિંછીયા

માન.

જસદણ ડીવીઝન નીચે

જસદણ વવભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ પેટા વવભાગીય કચેરીઓમાં વીજ લાઈન માટે ઉભા

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

કાયુરર્્ સબ

કરવામાં આવેલ વીજપોલોમાં, વીજ રાન્સફોમુર સેન્ટરમાં અવથિગ કરવામાં આવે જ છે . િથા જરૂર

નવા

કત વરજીભાઈ

ડીવીઝનોમાં હાલ

જણાય ત્યાં િાણીયા પણ નાખવામ આવે જ છે િેમ છિાં આ અંગે િમામ કોન્રાક્ટરો ને

કનેકશન

બાવળળયા

ખેિીવાડી િેમજ

વનયમાનતસારનતં કામ વ્યવસ્થથિ કરવવા અત્રેની કચેરીએથી િમામ પેટા વવભાગીય કચેરીમાં પત્ર

વીજળીકરણ અંગે ના

નં. જેડીઓ/ઇઇ/ટે ક-૧/૨૦૯૦ િા.૧૫.૦૨.૨૦૧૯ થી િાકીદ કરવામાં આવેલ છે .

કામ ચાલે છે . િે
પૈકીના જે મારી સમક્ષ
ગ્રામ્ય કક્ષાએથી
રજતઆિો મળી છે િેની
વ્યવથથા કરવામાં
આવિી નથી. (૩)
અથીંગ ઉિારવામાં
આવિો નથી, જરૂર
જણાય ત્યાં િાણીયા
પણ નાખવામાં
આવિા નથી.
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વવિંછીયા

માન.

જસદણ ડીવીઝન નીચે ૪) જસદણ વવભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ પેટા વવભાગીય કચેરીઓમાં વીજ લાઈનના પોલ પર

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

કાયુરર્્ સબ

લગાડવામ આવર્ ંત લોખંડના માલ સમાનને અથિર/ કલર કરવામાં આવે જ છે . માલ સમાન

નવા

કત વરજીભાઈ

ડીવીઝનોમાં હાલ

પીજીવીસીએલ દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવેલ હોય િે જ માલ-સામાન વાપરવામાં આવે છે . નવી

કનેકશન

બાવળળયા

ખેિીવાડી િેમજ

વીજ લાઈન ઉભી કરવાની થિી હોઈ િેના ટે ન્ડરો કરવાની પ્રડક્રયા માટે પ્રથમ પેટા વવભાગીય

વીજળીકરણ અંગે ના કચેરી ના કામના લક્ષયાંક મતજબની ટે ન્ડર માટે ની જરૂડરયાિ િૈયાર કરી વવભાગીય કચેરીમાંથી આ
કામ ચાલે છે . િે

જરૂડરયાિ મતજબ ના કામની મંજૂરી વર્ળ
ુ ત કચેરીમાંથી લેવામાં આવે છે . આ મંજૂરી મળ્યાબાદ

પૈકીના જે મારી સમક્ષ

વવભાગીય કચેરી દ્વારા ટે ન્ડર બનાવી વવભાગીય કચેરીના ખચુ વવભાગમાંથી ઓડીટ કરી ઓન

ગ્રામ્ય કક્ષાએથી

લાઈન n-procurement વેબ-સાઈટ પર મતકવામાં આવે છે . જેની જાહેરાિ પીજીવીસીએલ ની વેબ-

રજતઆિો મળી છે િેની સાઈટ PGVCL.com કરવામાં આવે છે . n- procurement વેબ-સાઈટમાં ટે ન્ડર માટે પીજીવીસીએલના
વ્યવથથા કરવામાં

કામના લેબર ચાર્જ ના SOR િથા ટે ન્ડરની ટે કનીકલ-બીડ મતકવામાં આવે છે . આ ઓન લાઈન n-

આવિી નથી. (૪) પોલ procurement વેબ-સાઈટમાં ઓન-લાઈન ભાવ ભરવાના હોય છે . આ વેબ સાઈટમાં ઓન-લાઈન
ઉપર ફીટ કરવાના

ભાવ ભરવાની િારીખ જણાવવામાં આવેલ હોય છે િે િારીખ સતધીમાં ઓન-લાઈન ભાવ (ભાવ

લોખંડના

કં પનીના માન્ય ભાવ મતજબ વધારે કે ઓછા ટકાવારી) માં ભરી દે વાના હોય છે ત્યારબાદ SOR િથા

માલસામાનને કલર

ટે ન્ડરની ટે કનીકલ-બીડ ડોક્યતમેન્ટ કોન્રાકટરોને ડાઉનલોડ કરવાના હોય છે . SOR િથા ટે ન્ડરની

કરવામાં આવિો નથી ટે કનીકલ-બીડ કોન્રાકટરોની સહી વસક્કા કરી ટે ન્ડર ફી િથા EMD ફી નો ડીમાંડ-ડ્રાફ્ટ બંધ કવરમાં
અને હલકા પ્રકારનતં

નાખી વવભાગીય કચેરીમાં ટે ન્ડરમાં દશાુવ્યા મતજબની િારીખ સતધીમાં પોહોચાડવાના હોય છે .

મટીરીયલ વપરાય છે .

ત્યારબાદ, ટે ન્ડરમાં દશાુવ્યા મતજબની િારીખ સતધીમાં કોન્રાકટરોના આવેલ કવરને વવભાગીય

નવી વીજ લાઈનઉભી કચેરીની કમીટી ભેગા મળીને આવેલ કવરોને ખોલવામાં આવે છે અને કવરમાંથી નીકળે લા ટે ન્ડર
કરવાની થિી હોય

ફી િથા EMD ફી નો ડીમાંડ-ડ્રાફ્ટ કે શ વવભાગમાં ભરાવવામાં આવે છે . ત્યારબાદ આ આવેલા બધા

િેના ટે ન્ડરો કરવાની જ ટે ન્ડરોના દથિાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે . િમામ દથિાવેજોની ચકાસણી કયાુ બાદ nપ્રડક્રયા, કોન્રાક્ટ

procurement વેબ સાઈટમાં ઓન-લાઈન ભાવ ખોલવામાં આવે છે જેમાં જે કોન્રાકટરોના

આપવાની અને િેના

ભાવપત્રકની સરખામણી કરી સૌથી ઓછા ભરે લ ભાવપત્રકના કોન્રાકટરોને કામ કરવા માટે

ધારધોરણ , શરિો

પ્રાથવમક ઓડુ ર થવીકૃવિ પત્રક (LOA) આપવામાં આવે છે જે મતજબ કોન્રાકટરને ડદવસ-૭ માં

અંગે ની વવગિો

વસક્યતડરટી ડીપોઝીટ ભરવાની હોય છે જેની રકમ ભરાયા બાદ વોકુ -ઓડુ રને વવભાગીય કચેરીના

આપવી અને ઉપરોક્િ

ખચુ વવભાગ માં ઓડીટ કરાવી કોન્રાકટરને વોકુ -ઓડુ ર આપવામાં આવે છે . આ વોકુ -ઓડુ રની

બાબિે િાકીદથી

શરિો આ સાથે જોડેલ છે .

કાયુવાહી કરવા સતચના
આપવી.
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વવિંછીયા

માન.

મારી સમક્ષ થથાવનકે

ધારાસભ્ય શ્રી રજતઆિો થયેલ છે જે

જસદણ વવભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલ પે.વી. કચેરી જસદણ, આટકોટ અને વવિંછીયા ના ફોલ્ટ

વનકાલ

સેન્ટરમાં દરે ક ગ્રાહકોના ટે લીફોન રીસીવ કરવામાં આવે જ છે િથા ફડરયાદ નોંધવામાં આવે છે

કચેરી

કત વરજીભાઈ જસદણ ડીવીઝન હેઠળ અને ફડરયાદ નોંધણી રજીથટર માં ફડરયાદની નોંધણી પણ કરવામાં આવે છે જે ફડરયાદ નંબર જો
બાવળળયા

આવિા આટકોટ,

ગ્રાહક દ્વારા માંગવામાં આવે િો આપવામાં આવે છે .િેમ છિાં અત્રેની કચેરી હેઠળની દરે ક

જસદણ અને વવિંછીયા

પે.વી.કચેરીમાં ગ્રાહકોના ફોન રીસીવ કરવા િેમજ ગ્રાહકોને સંિોષકારક જવાબ આપવા અત્રેની

સબ ડીવીઝન માં ફોલ્ટ

કચેરી દ્વારા સતચના આપવામાં આવેલ છે .

સેન્ટરોમાં ટે લીફોન
રીસીવ કરવામાં
આવિા નથી,
ગ્રામજનો ફડરયાદ
લખાવવા અંગે લાંબો
સમય ફોનની રીંગ
વગાડે િો પણ ફોન
ઉપાડવામાં આવિા
નથી, ક્યારે ક ફોન
ઉપાડાય િો ટે લીફોન

સંબવધિ

એજન્ટનો વાણી
વ્યવહાર યોગ્ય હોિો
નથી, ફડરયાદ નંબર
આપવામાં આવિા
નથી, ફડરયાદ
નોંધાવવા પોલ
નંબરનો આગ્રહ
રાખવામાં આવે છે . મેં
રૂબરૂ મતલાકાિ લેિા
જાણવા મળે લ કે ફોલ્ટ
સેન્ટરમાં ફોલ્ટ રજીથટર
પણ મેઈન્ટે ન કરવામાં
આવર્ ંત નથી. િો વીજ
ગ્રાહકોને પડિી
મતશ્કે લી અંગે સબ
ડીવીઝન માં
જવાબદાર
અવધકારીઓને
િાત્કાળલક સતચના થવા
મારી ભલામણ છે .
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વવિંછીયા

માન.

રાજકોટ ગ્રામ્ય વર્ળ
ુ ત આપ સાહેબની આ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને જણાવવાનતં કે આટકોટ પેટા વવભાગીય કચેરીને આટકોટ

ધારાસભ્ય શ્રી હેઠળ જસદણ ડીવીઝન

ગામમાં ગામમાં ફેરવવા માટે ની જમીન ની ફાળવણી માટે કલેકટર કચેરીને જરૂરી દથિાવેજીક

આપ સાહેબની આ

વનકાલ

રજતઆિના અનતસધ
ં ાને

કચેરી

પતરાવાઓ અત્રેની કચેરીએથી પતરા પાડવામાં આવે છે િેમજ જમીન મંજૂરી અથે દરખાથિ કરવામાં જણાવવાનતં કે આટકોટ

કત વરજીભાઈ

નીચે આટકોટ સબ

બાવળળયા

ડીવીઝન કાયુરિ છે .

આવેલ છે . આ મંજૂરી મળ્યે અત્રેની કચેરી દ્વારા વનયમાનતસારની આગળની કાયુવાહી કરવામાં

પેટા વવભાગીય કચેરીને

આટકોટ સબ ડીવીઝન

આવશે.

આટકોટ ગામમાં ગામમાં

હેઠળ આટકોટ

ફેરવવા માટે ની જમીન

આજતબાજતના

ની ફાળવણી માટે

વવથિારોનો સમાવેશ

કલેકટર કચેરીને જરૂરી

થાય છે . આટકોટ સબ

દથિાવેજીક પતરાવાઓ

ડીવીઝન શરત થયાનો

અત્રેની કચેરીએથી પતરા

લાંબો સમય થવા

પાડવામાં આવે છે િેમજ

સંબવધિ

છિાં આ સબ ડીવીઝન

જમીન મંજૂરી અથે

જસદણ શહેર ખાિે

દરખાથિ કરવામાં આવેલ

કાયુરિ છે જેથી

છે . આ બાબિે જરૂરી

આટકોટ અને

કાયુવાહી માનનીય

આજતબાજતના ગામના

કલેકટર શ્રી દ્વારા કરવા

લોકોને વીજ કચેરીને

પાત્ર છે .

લગિા કામ અથે
જસદણ શહેર ખાિે
જવતં પડે છે જે ખતબ
દતરના અંિરે છે .
આટકોટ સબ ડીવીઝન
નવતં શરત થયતં ત્યારે
હંગામી ધોરણે જસદણ
શહેર ખાિે બેસે િે
યોગ્ય છે પરં ર્ ત કાયમી
માટે જસદણ ખાિે
કાયુરિ રહે િે આટકોટ
ને જસદણ નજીકના
વવથિારની જનિાને
અન્યાય કરિા છે . િો
િાત્કાળલક આટકોટ
ખાિે સબ દીવીઝન
ઓફીસ કાયુરિ થાય
િે અંગે જરૂરી પગલા
ભરવા મારી ભલામણ
છે .
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વવિંછીયા

માન.

બાબતભાઈ બોઘાભાઈ

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને બાબતભાઈ બોઘાભાઈ રોજાસરા અને મમ્કત ભાઈ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

રોજાસરા અને

બોઘાભાઈ રોજાસરા અને અરવવિંદભાઈ બોઘાભાઈ રોજાસરા કે જેમણે ૧.૫ વીજળી કરણ માટે

નવા

કત વરજીભાઈ

મમ્કત ભાઈ બોઘાભાઈ

રૂ.૫૦/- ચલણથી ૯.૩.૨૦૧૩થી ભરે લ હોવાનતં જણાવેલ આ નામો ની અરજી વવછીયા પેટા

કનેકશન

બાવળળયા

રોજાસરા અને

વવભાગીય કચેરીમાં િપાસિા આ નામની ફક્િ બાબતભાઈ બોઘાભાઈ રોજાસરા ની અરજી કચેરીના

અરવવિંદભાઈ

રે કોડુ માં મળે લ જેનતં વીજ જોડાણ િા. ૨૨.૦૧.૨૦૧૮ ગ્રાહક નબર ૮૧૮૦૨-૦૪૭૮૬-૭ થી

બોઘાભાઈ રોજાસરા કે

આપવામાં આવેલ છે પરં ર્ ત મમ્કત ભાઈ બોઘાભાઈ રોજાસરા અને અરવવિંદભાઈ બોઘાભાઈ

જેમણે ૧.૫ વીજળી રોજાસરાના દથિાવેજો ની અરજી ઓફીસ રે કોડમાં જોવા મળે લ નથી. જો િેઓના દથિાવેજો િાલતકા
કરણ માટે રૂ.૫૦/-

વવકાસ અવધકારીની કચેરીમાંથી મળશે િો વીજ જોડાણ આપવાની કાયુવાહી કારમાં આવશે.

ચલણથી
૯.૩.૨૦૧૩થી ભરે લ
છે . િેમને આજ ડદન
સતધી ઘર લાઈટ માટે ન ંત
મીટર મ ૂકી વીજ
જોડાણ આપવામાં
આવેલ નથી. ચલણ
સાથેની વવગિો આ
સાથે સામેલ છે ,
કનેક્શન આપવામાં
આવેલ નથી.
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વવિંછીયા

માન.

આ સાથે (૧) મકવાણા લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને (૧) મકવાણા મથતરભાઈ કડવાભાઇ મત. રે વાનીયા

લોક દરબારમાં આવેલ

વનકાલ

રજતઆિના અનતસધ
ં ાને

નવા

ધારાસભ્ય શ્રી

મથતરભાઈ કડવાભાઇ

િા. વવિંછીયા િથા (૨) મકવાણા સતખાભાઈ દતદાભાઈ મત.રે વાનીયા િા. વવિંછીયા કે જેમને ૧.૫

કત વરજીભાઈ

મત. રે વાનીયા િા.

વીજળીકરણ માટે રૂ.૫૦/- ચલણથી િા.૨૧.૪.૨૦૧૬ થી ભરે લા જણાવેલ આ નામોણી અરજી

બાવળળયા

વવિંછીયા િથા (૨)

વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરીમાં િપાસિા ની અરજી નો રે કોડ જોવા મળે લ નથી. પરં ર્ ત ઉપરોક્િ (૧) મકવાણા મથતરભાઈ

મકવાણા સતખાભાઈ

નામ ના ઘરોની િપાસણી વવછીયા િાલતકાના રે વાનીયા ગામે િપાસિા િેઓના મકાન િળાવમાં કડવાભાઇ મત. રે વાનીયા

િા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ન રોજ કનેકશન

દતદાભાઈ મત.રે વાનીયા દબાણવાળી જમીનમાં હોવાનતં જણાયેલ છે . જેથી કં પનીના હાલના પીજીવીસીએલ ના વનયમ મતજબ િા. વવિંછીયા િથા (૨)
િા. વવિંછીયા કે જેમને

૧.૫ વીજળી કરણ યોજના હેઠળ વવજ જોડાણ આપી સકાય નડહ.

મકવાણા સતખાભાઈ

૧.૫ વીજળીકરણ માટે

દતદાભાઈ મત.રે વાનીયા િા.

રૂ.૫૦/- ચલણથી

વવિંછીયા ઘરોની િપાસણી

િા.૨૧.૪.૨૦૧૬ થી

વવછીયા િાલતકાના

ભરે લ છે . િેમને આજ

રે વાનીયા ગામે િપાસિા

ડદન સતધી ઘર લાઈટ

િેઓના મકાન િળાવમાં

માટે ન ંત મીટર મ ૂકી વીજ

દબાણવાળી જમીનમાં

જોડાણ આપવામાં

હોવાનતં જણાયેલ છે . જેથી

આવેલ નથી.

કં પનીના હાલના
પીજીવીસીએલ ના વનયમ
મતજબ ૧.૫ વીજળી કરણ

યોજના હેઠળ વવજ
જોડાણ આપી સકાય નડહ.
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વવિંછીયા

માન.

નાના માત્રા, ગોરૈ યા,

આ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને જરૂરી દથિાવેજીક પતરાવાઓ એકત્ર કરી દરખાથિ કરવામાં આવશે.

આ રજતઆિમાં દશાુવેલ

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

સમઢીયાળા જે ત્રણ

જેની મંજૂરી મળ્યે વનયમાનતસારની આગળની કાયુવાહી કરવામાં આવશે.

ગામો નાના માત્રા,

અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

ગામો અગાઉ સાયલા

ગોરૈ યા, સમઢીયાળા

પાવર

બાવળળયા

િાળલકામાં હિા બાદમાં

કં પની દ્વારા જ્યાં િાંવત્રક

સપ્લાય

પછીંથી વવિંછીયા

રીિે જરૂરીયાિ હોય ત્યાં

સંબવધિ

િાલતકો અલગ થિા

નવા સબ થટે શન

ઉપરોક્િ ત્રણેય

આપવામાં આવે છે . આમ

ગામોનો વવિંછીયા

કોઈ પણ ગામને વીજ

િાલતકામાં સમાવેશ

સપ્લાય નજીકના સબ

થયેલ છે . આ ત્રણેય

થટે શનમાં થી ટે કનીકલ

ગામોનો જ્યોવિગ્રામ

ફીઝીબીલીટી િેમજ

પાવર વવિંછીયા ૧૩૨

ત ે શન
વોલ્ટે જ રે ગલ

કે વી સબ થટે શન

જળવાઈ રહે િે જોઈને

ખાિેથી અપાય છે ,

આપવામાં આવે છે .

ળબલીંગ િેમજ ડરપેડરિંગ
માટે ની કામગીરી
સાયલા ખાિે થાય છે
જેનતં આશરે ૨૦ થી
૨૫ ડકમી અંિરે
આવેલ છે . ઉપરોક્િ
ત્રણેય ગામોને
ખેિીવાડી િેમજ પાણી
પતરવઠાનો પાવર
રિનપર ૬૬ કે વી સબ
થટે શન બોટાદ
જીલ્લામાંથી અપાય છે
અને ળબલીંગ િેમજ
રીપેરીંગ અંગે ની
કામગીરી સાયલા

પે.વી.કચેરી ખાિેથી
થાય છે . જેને કારણે
ગ્રાહકોને ભારે
મતશ્કે લીનો અનતભવ
થાય છે . આથી આ
ત્રણેય ગામો વચ્ચે એક
નવતં ૬૬ કે વી સબ
થટે શન ઉભતં થાય િો
ફીદરની લંબાઈ પણ
ઘટે ફોલ્ટ થવાના પ્રશ્નો
ઓછા ઉપસ્થથિ થાય
લાઈન લોસ પણ ઘટે
િો આ અંગે પણ
કાયુવાહી થવા મારી
ભલામણ છે .
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વવિંછીયા

માન.

જસદણ િાલતકાના

કં પનીના પ્રવિુમાન વનયમોનતસાર ખેિીવાડી વાડી વવથિારમાં 8- કલાકથ્રી ફેઈજ પાવર આપવામાં

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

બલધોઈ ગામના

આવે છે અને બાકીના સમયમાં વસિંગલ ફેઈજ થપેવશયલ ડીઝાઇન ટી.સી. ( LST) માંથી પાવર

ફીડર

કત વરજીભાઈ

ખાિેદાર ખેડૂિોની

આપવામાં આવે છે . જેટકો કં પનીના વનયમોનતસાર વસિંગલ ફેઈજ પાવર સપ્લાઈ દરવમયાન મહત્તમ

વવભાજન

બાવળળયા

અગાઉ અનેક લો-

૨૦ AMP સતધી પાવર સપ્લાઈ અપાય િે મતજબના સેડટિંગ કરવામાં આવેલ હોય છે . વસિંગલ ફેઈજ

પાવર અને રીપીંગ

પાવર સપ્લાઈ દરવમયાન ૨૦ AMP થી વધત વીજલોડ થિા થપેવશયલ ડીઝાઇન ટી.સી. ( LST)

અંગે રજતઆિો થયેલ

આપોઆપ પેનલ માંથી બંધ થઇ જાય છે . હાલ બળધોઈ ફીડર માં વાડી, રહેણાંક વવથિારમાં કત લ

છે . જેમાં બલધોઈ-

૨૧ વસિંગલ ફેઈજ વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે જેનો કત લ વીજભાર ૧૨.૦૦ કી.વો.થાય છે .

વીરનગર ૬૬ કે વી

િેમ છિાં માન. ધારાસભ્ય શ્રી,િથા ગ્રામજનો િરફથી મળે લ રજતઆિોના અનતશન્ધાને હાલ વસિંગલ

થટે શન માંથી બલધોઈ ફેઈજ પાવર સપ્લાઈ દરવમયાન ૩૦ AMP નતં સેડટિંગ કરવામાં આવેલ છે . જે ફીડર પર જોડાયેલ કત લ
ગામના ખેડૂિોને

રહેણાંક વીજ જોડાણના વીજભાર કરિા વધારે જ છે . આમ આ બળધોઈ ફીડરમાં ગ્રાહકોને લોડ

ખેિીવાડી િેમજ વાડી

પ્રામાણે નો પાવર પતરો પાડવામાં આવે છે

વવથિારમાં
એલ.એસ.ટી. પાવર
આપવામાં આવે છે .
આ એલ.એસ.ટી.
પાવર ખતબજ લો-

વોલ્ટે જ અને
અવનયવમિ મળે છે .
વારં વાર રીપીંગ આવે
છે . આથી આ
સમથયાના કાયમી
ઉકે લ માટે જરૂર
જણાય િો ખેિીવાડીનો
ફીડર નવો ઉભો કરવા
જરૂરી કાયુવાહી થવા
મારી ભલામણ છે .
ચતટ
ં ણી પછી હનતમાન
ફીડર, સંિોષ ફીડર,
બલધોઈ ફીડર અને
કે શવ ફીડર ચારે ય
અને કે શવ ફીડરમાંથી
બલધોઈ ફીડર પર
સૌથી વધત લોડ છે .
જેના લીધે બલધોઈ
ફીડરમાં રહેણાંક
કનેકશનોને વસિંગલ
ફેઇઝ પાવર મળિો
નથી, બંધ જ રહે છે .
િો િાત્કાળલક કાયમી
વનકાલ લાવવો.
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા િાલતકામાં

લોક દરબારમાં રજતઆિનમાં જણાવ્યા મતજબ વવિંછીયા િાલતકામાં પવિયાળી ગામે મોઢતકા દે વધરી

ધારાસભ્ય શ્રી પવિયાળી ગામે મોઢતકા રોડ આગળ પેટા પરત િેમજ સીમશાળા આવેલ છે . આ પેટા પરામાં આશરે ૧૫ થી ૧૬ ઘર લાઈટ

વનકાલ
ગામિળ

કત વરજીભાઈ

દે વધરી રોડ આગળ

મીટર છે સીમશાળા પણ આવેલ છે જે ગામિળ બહાર આવેલ અને નોન રાયબલ વવથિારમાં ૧૫

બહારના

બાવળળયા

પેટા પરત િેમજ

થી વધારે મકાનો કે વીજગ્રાહકો હોય િો િેને જ્યોવિગ્રામ પાવર આપવાનતં જણાવેલ છે પરં ર્ ત આ

વવથિારમાં

સીમશાળા આવેલ છે .

પેટા પરં ત િાલતકા વવકાસ અવધકારી દ્વારા પ્રમાળણિ નથી િેમ છિાં પડરપત્રમાં જણાવ્યા મતજબ જો

JGY નો

આ પેટા પરામાં આશરે

સદર પેટા પર િાલતકા વવકાસ અવધકારી દ્વારા પ્રમાળણિ ન હોય િો િેવા ડકથસામાં કનેકસન

પાવર

૧૫ થી ૧૬ ઘર લાઈટ આપવા માટે ઉભી કરવામાં આવિી માળખાકીય સતવવધા ને લાગિો િમામ ખચુ જૂથ ના િમાંમ

આપવો

મીટર છે . સીમશાળા

અરજદાર સભ્યો પાસેથી માંગેલા વવજભાર ના પ્રમાણ મતજબ વસતલીને જરૂડરયાિ મતજબ વસિંગલ

પણ આવેલ છે .

ફેઇઝ/ થી ફેઇઝ વીજ જોડાણ જે િે સમયના ધારા ધોરણ અને લાગત પડિા ટે રીફ મતજબ આપવામાં

િા.૨૮.૨.૨૦૧૮ ના

આવશે આમ જો ગ્રાહકો દ્વારા પડરપત્રમાં જણાવ્યા મતજબ માળખાકીય સતવવધા ને લાગિો િમામ

િારાંડકિ પ્રશ્નના ઉિર ખચુ ભરપાઈ કરી આપવા સહમિ હોય િો આ પેટા પરા માં જેજીવાય ફીડરનો પાવર આપવાની
વખિે માનનીય

કાયુવાહી હાથ ધરવામ આવશે.

ઉજાુ મત્ર
ં ીશ્રીએ
ગામિળ બહાર આવેલ
અને નોન રાયબલ
વવથિારમાં ૧૫ થી
વધારે મકાનો કે
વીજગ્રાહકો હોય િો
િેને જ્યોવિગ્રામ પાવર
આપવાનો
િા.૧.૧.૨૦૧૭ થી
પડરપત્ર છે જ અને
સરકારી સીમશાળા
હોય િો િેને
જયોવિગ્રામ પાવર
આપવો િેવી
વવધાનસભામાં ખાિરી
આપેલ છે . આથી
ઉપરોક્િ પેટા પરામાં
સત્વરે જ્યોવિગ્રામ
પાવર આપવો.
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા ના આવેલ

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિમાં જણાવ્યા મતજબ વવિંછીયા ના આવેલ બંધાણી ૬૬ કે વી અને

ધારાસભ્ય શ્રી બંધાણી ૬૬ કે વી અને માલગઢ ૬૬ કે વવ નીચેથી ખેિીવાડીના ફીડરોમાં વારં વાર ફોલ્ટ સજાુ ય છે વનયવમિ ખેિીવાડી વવજ

વનકાલ
અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

માલગઢ ૬૬ કે વવ

ગ્રાહકોને પણ સળં ગઆઠ કલાક પાવર અપાિો નથી જે અંગે જણાવવાનતં કે ૬૬ કે વી બંધાણી અને

પાવર

બાવળળયા

નીચેથી ખેિીવાડીના

૬૬ કે વી માલગઢ સબ થટે સનમાં GETCO દ્વારા માહે ફેબ ૃઅરી ૨૦૧૮ માં ૧૧ કે વી સોનાકત બા, ૧૧

સપ્લાય

ફીડરોમાં વારં વાર

કે વી વાઘેશ્વરી અને ૧૧ કે વી માલગઢ ખેિીવાડી ફીડરોમાં એડવાન્સ ફીચર બ્રોકન કં ન્ડકટર રીલે

સંબવધિ

ફોલ્ટ સજાુ ય છે .

મતકવામાં આવેલ હિા જેના લીધે આ ફીડરોમાં વીજ વાયર ર્ ૂટે લ ન હોવા છિાં આ મતકેલ રીલેના

ખેિીવાડીમાં સળં ગ ૮

ત્રતડટના કારણે આ ફીડર ૬૬ કે વી બંધાણી અને ૬૬ કે વી માલગઢ સબ થટે સનમાંથી નીકળિા

કલાક ક્યારે ય પાવર

ફીડરોમાં વારં વાર રીપીંગો આવવાથી સળં ગઆઠ કલાક પાવર આપી સકયેલ ના હિો જે GETCO

મળિો આનથી. િે

દ્વારા માહે ૦૨-માચુ-૨૦૧૮ના રોજ આ રીલેમાં જરૂરી સેડટિંગમાં સતધારા કરી આપેલ છે જેથી હાલ

વવથિારના ખેડૂિો

પાવર વવના વવક્ષેપે રાબેિા મતજબ આપવામાં આવે છે

િેમજ ગ્રામજનો
િરફથી સીધા
પીજીવીસીએલના
નાયબ ઈજનેર ને
િેમજ અમને પણ આ
અબબ્િે અનેક વખિ
રજતઆિો થયલે છે
પરં ર્ ત લાઈનો રીપેર
કરી વનયવમિ
ખેિીવાડી વવજ
ગ્રાહકોને પણ
સળં ગઆઠ કલાક
પાવર અપાિો નથી
કારણ શત?ં
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા િાલતકાના

ધારાસભ્ય શ્રી ગઢાળા ખાિે ગામથી

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિના અનતસધ
ં ાને વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરી માંથી વવછીયા

વનકાલ

િાલતકાનતં ગઢાળા ગામે જરૂરી થથળ િપાસિા થથળ પર ૫ કે વીએનતં વીજ રાન્સફોમુર મતકવામાં

અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

પવિમે ઘર વવજ

આવેલ છે આ રાન્સફોમુરમાંથી ૭ વીજ જોડાણો આપવામાં આવેલ છે . અને ગ્રાહક શ્રી વવઠલ આંબા

પાવર

બાવળળયા

જોડાણમાં અવિ લો

મકવાણા ને પણ આજ રાન્સફોમુર પરથી ૮૧૮૬૩/૦૦૫૮૨/૦ ગ્રાહક નાબર વાળં વાળણજ્ય હેર્ ત નતં

સપ્લાય

પાવર મળે છે . ટી.સી.

વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે . આ વીજ જોડાણ પર લાગે લા વીજ મીટરમાં િપાસણી

સંબવધિ

બદલવતં કે ફેરફાર

દરમ્યાન ૨૪૪V આવિા માલતમ પડેલ છે . આમ આ વીજ ગ્રાહક દ્વારા પણ લો વૉલ્ટે જ આવવાની

કરવા ગ્રામજનો િેમજ

ફડરયાદ જણાવેલ નથી જેની બહેધરી લેળખિમાં આપવમ આવેલ છે ..

અમારા િરફથી
રજૂઆિ થયેલ હોવા
છિાં લો-વોલ્ટે જ દતર
કરવાની કામગીરી
કરવામાં આવિી આ
નથી કારણ શત?ં
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા િાલતકાના

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિમાં જણાવ્યા મતજબ વવિંછીયા િાલતકાના ઓરી ગામે ગામના પાદરમાં

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ઓરી ગામે ગામના

રોડ પર કોઈ અજાણ્યા વાહનથી વવજ પોલ ર્ ૂટી ગયેલ હિો આ વીજ પોલ વવછીયા પેટા

મેઇન્ટે નન્સ

કત વરજીભાઈ
બાવળળયા

પાદરમાં રોડ પર કોઈ વવભાગીય કચેરી િરફથી િા. ૦૮.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ નવો પોલ ઊભો કરી આપવામાં આવેલ હિો.
અજાણ્યા વાહનથી
વવજ પોલ ર્ ૂટી ગયેલ
છે , અકથમાિ સજ ે િેવી
સ્થથવિમાં છે , ગ્રામજનો
િરફથી આ ર્ ૂટે લ
પોલ બદલવા રજૂઆિ
થયેલ હોવા છિાં વવજ
પોલ સત્વરે
બદલવામાં આવિો
નથી કારણ શત?ં
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વવિંછીયા

માન.

વવિંછીયા કાસકોલીયા

લોક દરબારમાં આવેલ રજતઆિમાં જણાવ્યા મતજબ વવિંછીયા કાસકોલીયા ગામે ગામથી દળક્ષણે ઘર

વનકાલ

ધારાસભ્ય શ્રી

ગામેગામથી દળક્ષણે

વવજ લાઈનમાં લો-વોલ્ટે જ આવે છે િેના અનતસધ
ં ાને વવછીયા પેટા વવભાગીય કચેરીના નાયબ

અવનયવમિ

કત વરજીભાઈ

ઘર વવજ લાઈનમાં

ઈજનેર દ્વારા થથળ િપાસ કરિાં કાસકોલીયા ગામે દળક્ષણે વવથિારોના ઘરના વીજ જોડાણો માટે

પાવર

બાવળળયા

લો-વોલ્ટે જ આવે છે , ૬૩ કે વીએનતં એક વીજ રાન્સફોમુર મતકવામાં આવેલ છે અને હળવા ડબાણની વીજ લાઈન મારફિે

સપ્લાય

પીજીવીસીએલ સબ

સંબવધિ

વીજ પતરવઠો આપવમ આવેલ છે . અને આ હળવા દબાણના છે લ્લા થાંભલા પરથી ગ્રાહક શ્રી

ત ા વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે .
ડડવવજન ખાિે રજૂઆિ માવજી હરજી ડાભી(૮૧૮૨૩/૦૧૪૮૨/૮) ના વાળણજ્ય હેર્ન
કરે લ હોવા છિાં કોઈ

આ વીજ જોડાણ પર લાગે લ વીજ મીટરમાં િપાસ કરિા વૉલ્ટે જ ૨૪૩ V આવિા હોવાનતં માલતમ

કાયુવાહી કરવમાં

પડેલ છે . વીજ ગ્રાહક દ્વારા પણ લો વૉલ્ટે જ આવવાની ફડરયાદ જણાવેલ નથી જેની બાહેધરી

આવિી નથી કારણ

લેળખિમાં આપવામાં આવેલ છે .

શત?ં
39 NIL

ત્રંબા

એકપણ રજતઆિ આવેલ નથી

