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

િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ ાય-૨, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 01/03/2018, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી પી વોરા, કાયપાલક ઇજનેર, િવભાગીય કચેર રલ-૨, જુનાગઢ

રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી એલ ટ રાણી, પૂવ

સંસદય સિચવ, જળ સંપતી
િવભાગ, ગુજરાત સરકાર, પૂવ
ધારાસયી, માયા /
મદરડા,મો.૯૯૭૮૪૦૫૬૦૭

મદરડા સબ-ડિવઝનને બાય ફરગેશન કરવા
બાબતે.

.એસ.ઓ.-૪ માણે ૧|એરયા (સ્વેર કમી)-૫૦૦,
૨.ાહકોની  સંયા-૨૨૦૦૦,  ૩.રેવેયૂ  (કરોડ)-૧૦,
૪.ટસી-૬૫૦, ૫.એચટ લાઇન(કમી)-૬૫૦, ૬.એલટ
લાઇન(કમી)-૮૦૦  ધારા-ધોરણોમાંથી  મદરડાં  પેટા
િવભાગીય કચેરમાં ૧ થી ૩ પૈક બે તેમજ ૪ થી ૬
પૈક  ણ  ધારાધોરણો  પરપૂણ  થાય  છે.  પરંતુ
.એસ.ઓ.-૪  માણે  કોઈપણ  પેટા  િવભાગીય
કચેરના િવભાજન માટે ાહકોની સંયા ૧૫૦% થી
વધુ હોવી ઈએ. તે મુજબ મદરડાં પેટા િવભાગીય
કચેરમાં ાહકોની સંયા ૧૫૦% થતી નથી. આમ,
મદરડાં  પેટા  િવભાગીય  કચેર  િવભાજન  માટેનાં
માપદંડની પૂતતા કરતી નથી. આથી, હાલ મદરડાં
સબ  ડવીઝનનુ ં  િવભાજન  કર  નવુ ં  મદરડા ં-૨
સબડવીઝન બનાવવું  .એસ.ઓ.-૪  મુજબ શય
નથી. તેમ છતાં, ટેકનીકલ ધારાધોરણોની ચકાસણી
કર આગળની કાયવાહ અથે સમ તરે મુકવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

2 ી જમનભાઈ પી ટાંક, જલા
મંીી, ભારતીય કશાન સંઘ,
મુ.રાજેસર તા.મદરડા,
મો.૯૯૭૯૦૧૧૨૨૬

ખેતીવાડ  વીજ  કનેશનમાં  લોડ  વધારાના
અપાયેલ કોટેશન મુજબ રકમ ભરપાઈ થયેલ
હોવા  છતાં  પાછળથી  દોઢ-  બે  વષ  બાદ
ઓડટ  રપટના  બહાના  હ ેઠળ  સિવસ
કનેશન  ચાજની  તફાવતની  રકમ  ભરવા
અંગેના  બલ  મોકલવાના  િવરોધમાં  અગાઉ
અપાયેલ આવેદન પના કોઈ જવાબ આપેલ
નથી જે આપવા બાબતે.

સદરહુ ં  બાબતે  જણાવવાનુ ં  કે  ખેતીવાડ  વીજ-
ડાણમાં  સિવસ  કનેશન  ચાજ  િનયમ  મુજબજ
લેવામાં  આવે  છે.  મદરડા  તાલુકાનાં  કસામાં  જે
ખેતીવાડ ાહકો ને વધારાની ડપોિઝટ ભરવા માટે
નોટસ આપવામાં આવેલ છે તે વષના અંત ઓડટ
દરયાન માલૂમ પડેલ કસામાં જ આપવામાં આવેલ
છે. સદર બાબતે િવભાગીય કચેર રલ-૨ ારા પ
નં .જ ેઆરડ-૨  /  ટેક-૨  /  ક ્ ં લ ેન  /  ૧૯  /  ૪૧૦૧
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૬થી  ી  મનસુખભાઇ  પટોળયાને
યુતર  પાઠવેલ  છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ી અશોકભાઈ કોરાટ, જલા
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ,
મુ.ડેડકયાડ તા.મદરડા,
મો.૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧

પોલ  ફેરવવાના  ચાજના  િનયમની  માહતી
આપવી

ગુજરાત ઇલેક્િસટ  રેયુલેટર  કિમશન (GERC)
ના નોટફકેશન નં. ૯ / ૨૦૦૫ ના ચેટર નં. ૮ના
લોઝ નં. ૮.૧ મુજબ લેવામાં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

4 ી અશોકભાઈ કોરાટ, જલા
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ,
મુ.ડેડકયાડ તા.મદરડા,
મો.૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧

જેટકો ારા થયેલ પોલની કામગીરનું  પૂરતું
વળતર આપવા બાબતે

સદર  બાબત  જ ેટકો  િવભાગન ે  લગત  હોય,
તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ પ પાઠવી ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો
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5 ી અશોકભાઈ કોરાટ, જલા
મુખી, ભારતીય કશાન સંઘ,
મુ.ડેડકયાડ તા.મદરડા,
મો.૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧

"૬૬ કેવી ાસફમરના બે િવભાગ કરવા તથા
ટાફ પૂરો પાડવા બાબત "- સદર બાબતે
રજૂઆતકતાીનો  સંપક  કરતા  મદરડા  પેટા
િવભાગ િવભાજનની રજૂઆત હોવાનું જણાવેલ
છે.

.એસ.ઓ.-૪ માણે ૧|એરયા (સ્વેર કમી)-૫૦૦,
૨.ાહકોની  સંયા-૨૨૦૦૦,  ૩.રેવેયૂ  (કરોડ)-૧૦,
૪.ટસી-૬૫૦, ૫.એચટ લાઇન(કમી)-૬૫૦, ૬.એલટ
લાઇન(કમી)-૮૦૦  ધારા-ધોરણોમાંથી  મદરડાં  પેટા
િવભાગીય કચેરમાં ૧ થી ૩ પૈક બે તેમજ ૪ થી ૬
પૈક  ણ  ધારાધોરણો  પરપૂણ  થાય  છે.  પરંતુ
.એસ.ઓ.-૪  માણે  કોઈપણ  પેટા  િવભાગીય
કચેરના િવભાજન માટે ાહકોની સંયા ૧૫૦% થી
વધુ હોવી ઈએ. તે મુજબ મદરડાં પેટા િવભાગીય
કચેરમાં ાહકોની સંયા ૧૫૦% થતી નથી. આમ,
મદરડાં  પેટા  િવભાગીય  કચેર  િવભાજન  માટેનાં
માપદંડની પૂતતા કરતી નથી. આથી, હાલ મદરડાં
સબ  ડવીઝનનુ ં  િવભાજન  કર  નવુ ં  મદરડા ં-૨
સબડવીઝન બનાવવું  .એસ.ઓ.-૪  મુજબ શય
નથી. તેમ છતાં, ટેકનીકલ ધારાધોરણોની ચકાસણી
કર આગળની કાયવાહ અથે સમ તરે મુકવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

6 ી લાલભાઈ જમનાદાસ
ભલાણી, મુ.શાપુર,
મો.૯૮૭૯૬૬૬૮૦૧

માર વાડએ ૨-પોલ તથા ૬ ગાળાના વાયરો
ખચી આપવા બાબતે

સદરહુ બાબતે તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર દવસ-
૪  માં  (  તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૮)  સુધીમાં  પૂણ  કરવાનુ ં
આયોજન છે.

સદરહું બાબતે ૨-પોલ તથા ૬ ગાળાના વાયરો ખચી
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી ગોરધનભાઈ વેલભાઇ,
મુ.ટનમસ, મો.૯૬૬૨૪૦૮૩૧૬

માર વાડએ આવતી એલટ લાઇનમાં વાયરો
ઢલા હોય ખચી આપવા બાબતે.

સદરહુ બાબતે તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર દવસ-
૫  માં  (  તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮)  સુધીમાં  પૂણ  કરવાનુ ં
આયોજન છે.

સદરહું બાબતે 4 ગાળાના વાયરો ખચી રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ી સાદૂરભાઈ આયર, મુ.દગડ અમારા  ખેતરના  થળે  વાયરો  જજ રત
હાલતમાં  હોય તથા પોલ ાસા હોય જર
કાયવાહ કરવા બાબતે.

સદરહુ બાબતે તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર દવસ-
૫  માં  (  તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮)  સુધીમાં  પૂણ  કરવાનુ ં
આયોજન છે.

સદરહું બાબતે ૩ ગાળાના વાયરો ખચી રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી દનેશભાઇ મગનભાઇ લબડ,
મુ.માણાવદર,મો.૯૭૨૭૪૪૦૧૧૮

જંકશન  બોસ  નાખી  નવી  સિવસ  બદલી
આપવા બાબતે.

સદરહુ બાબતે તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર દવસ-
૫  માં  (  તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮)  સુધીમાં  પૂણ  કરવાનુ ં
આયોજન છે.

સદરહું બાબતે રજૂઆત મુજબ કામગીર કરને િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


