પત્રક – ૧
“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળે લ અરજીઓ
લોક દરબાર તારીખ

: ૨૩/૧૦/૨૦૧૫

સ્થળ

: દોમડીયા વાડી, કોલેજ રોડ, જુનાર્ઢ.

સમય

: સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જજલ્લાન ુંુ નામ

: જુનાર્ઢ

તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ જુનાર્ઢ મ ૂકામે યોજાયેલ જજલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વવર્તો :
પ્રર્વત અહેવાલ
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા

૮૬

વનવત વવષયક પ્રશ્નોની સુંખ્યા

૦૫

વનકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા

૮૧

પ્રર્તી હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સુંખ્યા

૦૦

પ્રશ્ન

રજુઆત કતાગન ુંુ

નું.

નામ અને સરનામુું

પ્રશ્ન / રજુઆતની વવર્ત

જવાબ / વનર્ગયની વવર્ત

વનરાકરર્ કરનારા

પેટા

વવભાર્ીય

વર્ુળ
ગ

વનકાલની

જો

અવિકારીશ્રીના

વવભાર્ીય

કચેરી

કચેરી

સ્સ્થતી

પ્રર્વત

નામ અને

કચેરી

( વનકાલ

હેઠળ

/ પ્રર્વત

હોય તો

હેઠળ /

વનકાલ

નીતી

ની

વવષયક )

સમયમ

મોબાઇલ નુંબર

રીમાર્કસગ

યાગદા
૧
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

કે શોદ-રૂ-૧

કે શોદ

પોરબુંદર

વનકાલ

કે શોદ-રૂ-૧

કે શોદ

પોરબુંદર

વનકાલ

સાદરીયા પરે શ

જુથળ

વનયમ

૧૧ કે વી. જુથળ ફીડરમાું વનયવમત પાવર

એમ. એન.પીઠીયા-

હુંસરાજ-મુ.

મુજબ ૧૦ કલાક થ્રી ફેઝ પાવર આપવા

આપવામાું આવે છે . માહે જુલાઈ-૨૦૧૫ થી

નાયબ ઇજનેર-મો-

જુથળ,તાલુકો-

બાબત

સપ્ટે -૨૦૧૫

૯૯૨૫૨૦૯૯૬૧

ફીડરમાું

સરકારશ્રીના

દરમ્યાન

લોડ

ડેટા

તપાસતા

માુંર્રોળ

દરરોજ સરે રાશ ૧૦ કલાક થ્રી ફેઝ પાવર

જીલ્લો-જુનાર્ઢ

આપવામાું

મો-

વનયમાનુસાર જુથળ ફીડર માું થ્રી ફેઝ વીજ

૯૪૨૭૭૩૫૪૦૫

પુરવઠો પુરો પાડવામાું આવે છે . આમ સરકાર

આવેલ

છે .આમ

સરકારશ્રી

ના

શ્રી ના વનયમ મુજબ ૧૦ જુલાઇ બાદ ૧૦ કલાક
ખેવતવાડીમા થ્રી ફેજ પાવર આપવામા આવે છે .
ત્યારબાદ માહે.ઑર્કટો-૧૫ થી સરે રાશ ૮-કલાક
થ્રી ફેજ વીજ પુરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે છે .
૨

રાજેશભાઈ

વીજબીલમાું વવલુંબબત બીલમાું દું ડ કરવા

પ્રવતગમાન વનયમ મુજબ વીજ બીલ અપાયેલ જે

એમ. એન.પીઠીયા-

રવજીભાઈ

બાબત

તે તારીખથી દદન-૧૦ માું ભરપાઈ કરવાનુું રહે

નાયબ ઇજનેર-મો-

કરડાર્ી-મુ-

છે . જે વનયત સમયમયાગદામાું ભરપાઈ ના થયે

૯૯૨૫૨૦૯૯૬૧

જુથળ,તાલુકો-

વનયમ અનુસાર વવલુંબબતચુકવર્ીચાર્જ લેવામાું

માુંર્રોળ

આવે છે .

મો૯૭૨૫૪૧૬૭૪૫

૧૦

૧૧

૩

વાછાર્ી કાુંવતલાલ

જુથળ ફીડરમાું તાર જર્જદરત થઇ ર્યેલ

સદર રજૂઆતકતાગને સાથે રાખીને કે શોદ-રૂ-૧

એમ. એન.પીઠીયા-

મુળજી

છે .

પે/વવ કચેરી દ્વારા સવે કરતાું જુથળ ફીડર પરના

નાયબ ઇજનેર-મો-

મુ-જુથળ,તાલુકો-

મેન્ટે નન્સ થયેલ નથી.

કાનજી મુળજી વાળા ૧૦૦ કે વીએ ટ્રાન્સફોમગર

૯૯૨૫૨૦૯૯૬૧

વારું વાર

રજૂઆત

કરવા

છતાું

માુંર્રોળ

ગ્રુપનુું મેન્ટે નન્સ કરવાનુું થર્ ુંુ હોય પ્રોજેર્કટ નું-

જીલ્લો-જુનાર્ઢ.

૧૦૧૧૯૭થી કામર્ીરી મુંજુર કરવામાું આવેલ

મો-

છે . જેમાું ૧.૫કી.મી. એલ.ટી.વાયર,૧૨ એલ.ટી.

૯૮૯૮૧૦૧૨૪૨

ક્રોસ અરમ, ૨૪ એલ.ટી. શેકલ ઈન્સ્યુલેટર, ૬

કે શોદ-રૂ-૧

કે શોદ

પોરબુંદર

વનકાલ

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

શહેર

અથીંર્ કરવાના થતાું હોય જે કામર્ીરી તા ૨૧૧૦-૧૫ના રોજ પ ૂર્ગ કરવામાું આવેલ છે . વધુમાું
વષગ-૨૦૧૫-૧૬ માું કે શોદ-રૂ-૧ પે/વવ કચેરી દ્વારા
૧૫-૮-૧૫ સુિીમાું કુ લ ૮ દકમી. એલ.ટી લાઈન
ના વાયર બદલવામાું આવેલ છે .
૪

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

હાલમાું જે ખેડૂતોને એલટી લાઈનમાુંથી

હાલમાું

સમગ્ર ઘાુંચી

કનેર્કશન

તે

ખેતીવાડી વીજજોડાર્ ખુશી ( દકશાન દહત ઉજાગ

કાયગપાલક ઈજનેર

જમાત માુંર્રોળ

કનેર્કશનો ખેડૂતનાું કુ વા સુિી ૧૧ કે વી

સરું ક્ષર્ યોજના ) યોજના મુજબએચ.વી.ડી.એસ.

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

દોડાવી ત્યારબાદ ટીસી મુકવામાું આવે છે

મુજબ આપવામાું આવે છે . જેમાું ૧૧ કે વી

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચી જમાતખાના,

જેના સામે ખેડૂતોમાું વવવાદ થતા હાલમાું

લાઈન ઉભી કરી નવુું ટ્રાન્સફોમગર મ ૂકી નવુું

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

આં

આં

ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ આપવામાું આવે છે તેમ

મો.

માુંર્રોળ.

વવસ્તારના

ધ્યાનમાું

લઇ

છતાું જરૂદરયાત જર્ાય ત્યાું જયાું ૧૧ કે વી

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

ફોન. ૦૨૮૭૮-

કાયમી

લાઈન

ચાલુ

લાઈન ખેંચવી શક્ય ન હોય ત્યાું ખાસ દકસ્સા મા

૨૨૨૦૧૨

રાખવા અમારી માુંર્ર્ી છે તેમજ હાલમાું

એલટી લાઈન માુંથી વીજ જોડાર્ વનર્વમત

જે નવા કનેર્કશન આપવામાું આવે છે

કચેરી ના પત્ર ક્રમાુંક :- પીજીવીસીએલ /

તેમાું ફરજીયાત ૧૧ કે વી માુંથી ટીસી

પ્રોજેર્કટ/૩૯૩/

મ ૂકી કનેર્કશન આપવામાું આવે છે જેથી

આપવામાું આવે છે .

આપવામાું

પ્રદક્રયા

ખુલ્લા

બુંિ

આવેલ

કરે લ

વાવેતરને

િોરર્ે

એલટી

વાયરમાું

છે

અકસ્માત

છે .

તો

થવાનો

વારું વાર ફોલ્ટ થવાનો અને આવકવાળા
ઝાડને નુકશાન થવાનો કાયમી ભય ઉભો
થાય છે . માટે નવા કનેર્કશનો પર્ એલટી
લાઈનમાુંથી
લાઈન

ઉભી

માુંર્ર્ી છે .

આપવા
કરી

અથવા

એલટી

આપવા

અમારી

સરકારશ્રીની

તારીખ:-

યોજના

મુજબ

૮-૫-૨૦૧૫

નવા

મુજબ

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

૫

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

નાના અને સીમાુંત ખેડૂતોના બર્ીચા

ખેડૂત દ્વારા ૧૧ કે વી લાઈન માું વાયર ની જગ્યા

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

સમગ્ર ઘાુંચી

માુંથી પસાર થતી ૧૧ કે વી નાું ખુલ્લા

એ ૧૧ કે વી એ.બી. કે બલ નાખવાની અરજી

કાયગપાલક ઈજનેર

શહેર

જમાત માુંર્રોળ

વાયર બદલી તેની જગ્યાએ ૧૧કે વવ

રજૂઆત

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

એબી કે બલ નાખવા અમારી માુંર્ છે

આપવામાું આવે છે અને અંદાજપત્રક ની રકમ

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચી જમાતખાના,

જેથી કરીને વારું વાર થતા અકસ્માત

ભરપાઈ થયા બાદ જ ૧૧ કે વી લાઈન માું

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

તથા ફોલ્ટ તેમજ ખાતેદાર ખેડૂતોના

વાયર ને બદલે કે બલ નાખવાની કામર્રી

મો.

માુંર્રોળ.

આવક

કરવા માું આવે છે .

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

ફોન. ૦૨૮૭૮-

અટકાવી શકાય
વીજ ચેદકિંર્ દરમ્યાન સ્થળ પર વોલ્ટે જ ,

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

કાયગપાલક ઈજનેર

શહેર

વાળા

ઝાડને

નુકશાન

બહાના

હેઠળ

થર્ ુંુ

મળ્યે

વનયમાનુસાર

અંદાજપત્રક

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

૨૨૨૦૧૨
૬

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

લોડ

સેદટિંર્નાું

સમગ્ર ઘાુંચી

ખેડૂતોને લોડ સેદટિંર્ પેનલ્ટીના બબલ

એમ્પીયર

જમાત માુંર્રોળ

કોઈપર્

અને

વર્ે રેની ર્ર્તરી કયાગ બાદ જી.ઈ.આર.સી ના

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

ખેડૂતોને જાર્ કયાગ વર્ર મસમોટા બબલ

વનયમાનુસાર બબલ આપવામાું આવે છે . ૧૨૬

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચી જમાતખાના,

આપી દે વામાું આવે છે જે તદન કુ દરતી

પ્રમાર્ે અપાયેલ બીલમાું ગ્રાહકને રજૂઆત

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

ન્યાયના વસદ્ાુંત વવરુદ્ સામા પક્ષને

કરવાની

માુંર્રોળ.

સુંભાળ્યા વર્ર કે રજૂઆત કરવાની તક

રજુઆતને

ફોન. ૦૨૮૭૮-

આપ્યા વર્ર દું ડનાું બીલો આપવામાું

ુ ારોપર્ કરવામાું
યોગ્યતા ચકાસી ને બીલમાુંસિ

૨૨૨૦૧૨

આવે

આવે છે . ગ્રાહકની જૂની મોટર કે પેવસટર બળી

કારર્

છે . તે

જાણ્યા

વર્ર

ર્રીબ

ન્યાયની બાબત નથી

લોડ

તક

વર્ે રે

માપી

એદફવસયન્સી

આપવામાું

આિારે

અને

મો.

અવિકારી

દ્વારા

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

જવુું

ઘર્ા હોય શકે હકીકતમાું જેવાકે ઓછા

જી.ઈ.આર.સી ના વનયમ મુજબ સબુંવિત ગ્રાહક

વોલ્ટે જ

ની હોય છે જેના માટે પીજીવીસીએલ જવાબદાર

લીકે જ

જૂની

મોટર

કે પેવસટરનુું બળી જવુું વર્ે રે કારર્ બની
શકે જે કારર્ો ખેડૂતના ભ ૂલને કારર્ે લોડ
વિતો ન હોય જે કારર્ હોય તે પ્રથમ
ખેડૂતને જાર્ કરી અને સુિારી લેવા માટે
તક

આપવી

માુંર્ર્ી છે .

જોઈએ

તેવી

અમારી

નથી.

માટે

છે

મોટરમાું લોડ વિારે બતાવવાના કારર્ો
પાવર

કારર્ો

સક્ષમ

આવે

ફેર્કટર

ની

જવાબદારી

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

૭

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

હાલમાું

નવા

સમગ્ર ઘાુંચી

અરજીઓસ્વીકારવામાું

જમાત માુંર્રોળ

ઓનલાઈન સ્વીકારવામાું આવે છે જે

પ્રદક્રયા ઓન લાઈન વેબ સાઈટ ઉપર મ ૂકી ને

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

ઘર્ી સારી બાબત છે જેથી કોઈપર્ હોસગ

કરવામાું આવે છે .

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચી જમાતખાના,

પાવરનુું કનેર્કશન માુંર્વામાું આવે તો તે

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

ઓનલાઈન લેવામાું આવે તેવી અમારી

મો.

માુંર્રોળ.

માુંર્ર્ી છે . જેથી વહીવટનુું પારદશગકતા

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

ફોન. ૦૨૮૭૮-

જોઈ શકાય તથા ટે ન્ડરો ફોલ્ટ અંર્ે ની

૨૨૨૦૧૨

ફદરયાદો

આવે

છે

પર્

ઓનલાઈન કરી દે વામાું આવે

તેવી

માુંર્ર્ી

અન્ય

માટે ની

બાબતો

અમારી

તેમજ

કનેર્કશન

છે .

ભ ૂતકાળમાું

આં

પ્રદક્રયા ઓનલાઈન નહોતી થતી ત્યારે
ભ્રષ્ટાચાર તથા લાર્વર્ વર્ે રે દુષર્ો
આવી ર્યેલ હતા અને ફરી વાર આવા
દુષર્ોનો પર્ પેસારો ન થાય તે માટે
ઓનલાઈન દરે ક ક્ષેત્રમાું દાખલ કરવા
અમારી માુંર્ર્ી છે .

નવા કનેર્કશન માટે ની અરજીઓ ઓનલાઈન

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

સ્વીકારવામાું આવે છે

કાયગપાલક ઈજનેર

શહેર

તેમજ હાલ ટે ન્ડર ની

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

૮

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

પોલ્ટ્રીફામગ

તબેલા તેમજ ખેતી

અર્ાઉ વનર્વમત કચેરી ના માનનીય મેનેજીંર્

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

સમગ્ર ઘાુંચી

વવષયક પ્રવ ૃવિ માટે એવા ખેડૂતો કે જેની

ડાયરે ર્કટર સાહેબ શ્રી ના પદરપત્ર નુંબર :-

કાયગપાલક ઈજનેર

શહેર

જમાત માુંર્રોળ

પાસે થ્રી ફેઇઝ કનેર્કશન ન હોય તેઓને

પીજીવીસીએલ/રજી.સેલ/૬૭૨૮/ તારીખ :- ૧૯-

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

પર્ વસિંર્લ ફેઇઝ કનેર્કશન ઉપરોર્કત

૯-૨૦૧૧ દ્વારા થ્રી ફેઇઝ કનેર્કશન ન હોય તે જ

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચી જમાતખાના,

બતાવ્યા

સવે નુંબર માું વસિંર્લ ફેઝ ઘર લાઈટ માટે નુું

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

માુંર્ર્ી છે .

વીજ જોડાર્ આપવા નુું ઠરાવેલ હર્ુું આથી જે

મો.

માુંર્રોળ.

તે સમય થી જે ખેતીવાડી ની જમીન માું થ્રી ફેઝ

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

ફોન. ૦૨૮૭૮-

વીજ જોડાર્ હોય ત્યાું જ ઘર લાઈટ નુું વસિંર્લ

૨૨૨૦૧૨

ફેઝ વીજ જોડાર્ આપવામાું આવર્ ુંુ હર્.ુંુ પરું ર્ ુ

અને

હેર્ ુ

માટે

આપવા

અમારી

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

માુંર્રોળ

પોરબુંદર

વનકાલ

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

ત્યાર બાદ વનર્વમત કચેરી ના પદરપત્ર નુંબર :પીજીવીસીએલ/રજી.સેલ/ ૭૦૫૮/ તારીખ :- ૨૩૭-૨૦૧૪ દ્વારા જી.ઈ.આર.સી. ની સુચના મુજબ
જે ખેતીવાડી સવે નુંબર માું થ્રી ફેઝ વીજ
જોડાર્ ન હોય તેમને જે તે જમીન માું વસિંર્લ
ફેઝ વીજ જોડાર્ અરજદાર પાસે થી જરૂરી ચાર્જ
વસુલ કરી ને આપવા માટે સુચવેલ છે . તે
મુજબ હાલ વસિંર્લ ફેઝ ઘરવપરાશના વીજ
જોડાર્ો થ્રી ફેઝ ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ ન હોય
તો પર્ આપવામાું આવે જ છે .
૯

પ્રમુખશ્રી મુસ્સ્લમ

જયાું લાુંબા ફીડર છે કે જેમાું ૪૦૦ થી

હાલ માું શેપા , આરે ર્ા અને ખોડાદા ખેતીવાડી

શ્રી આર જે વાળા

માુંર્રોળ

સમગ્ર ઘાુંચી

વધુ

પ્રાઇવેટ ટીસી હોવાથી વારું વાર

ફીડરોનાું વવભાજન માટે નવુ૬
ું ૬ કે વી સબ

કાયગપાલક ઈજનેર

શહેર

જમાત માુંર્રોળ

ફોલ્ટ આવે છે તેમજ પુરા વોલ્ટે જ પર્

સ્ટે શન આરે ર્ામુકામે મુંજુર કરવામાું આવેલ છે .

માુંર્રોળ

સરનામુ.ું

મળતા નથી તેવા વવસ્તારો માું જેવા કે

જેનુું કામ વષગ ૨૦૧૬-૧૭ માટે મુંજુર થયેલ છે

વવભાર્ીય કચેરી

ઘાુંચીજમાતખાના,

શેપા, આરે ર્ા, ખોડાદા વર્ે રે કે જયાું

જેનુું કામ પ ૂર્ગ થયે સદરફીડરો જેવા કે શેપા,

માુંર્રોળ

ગુલઝાર ચોક

લોંર્ ફીડર આવેલા છે તેન ુંુ વવભાજન

આરે ર્ા,

મો.

માુંર્રોળ.

કરી વિારાના ફીડર લર્ાડવા અમારી

કરવામાું આવશે.

ફોન. ૦૨૮૭૮-

માુંર્ર્ી છે .

૨૨૨૦૧૨

ખોડાદા

જેવા

ફીડરોનુું

વવભાજન

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

માુંર્રોળ
ગ્રામ્ય

૧૦

જમનાદાસ લાલજી

પોતાના ખેતરમાુંથી ટી.સી. તથા લાઈન

સદર રજૂઆતકતાગને (૧) મુખ્ય ઇજનેર પત્ર-

વી.બી.કાતદરયા-

વવરોજા-મુ.

ખસેડવા અંર્ે

પીજીવીસીએલ/ પ્રોજેર્કટ/ ફદરયાદ/ ૨૪૮ તારીખ-

નાયબ ઇજનેર-મો-

નાનડીયા,

૦૮/૦૭/20૧૪ (૨) વવશેષ મુખ્ય ઇજનેર (ટે ક)

૯૯૨૫૨૦૯૯૩૨

તાલુકો-માર્ાવદર

રાજકોટ

જીલ્લો-જુનાર્ઢ

નું.પીજીવીસીએલ/ર્વ.રે ફ/ર્નારલ/૧૫/૨૦/૨૭૫
નું.એસ./ઈ/પી/ટે ક-૪/૧૩૯

તારીખ-

રજૂઆતકતાગને

જમનાદાસ

૨૧/૦૪/૨૦૧૫

રામજી ભ ૂત તેમજ વત્રકમભાઈ ર્ોપાલભાઈ
વવરોજાને ખેતીવાડી વીજ જોડાર્ આપવાની
લાઈન તેમજ ટ્રાન્સફોમગર તાુંવત્રક દ્રષ્ષ્ટએ યોગ્ય
રીતે ઉભા કરવામાું આવેલ છે

તેવો પ્રત્યુતર

પાઠવેલ છે .
સદર અરજદારને વવદ્યુત લોકપાલ ચુકાદા કે ઈસ
ન. ૧૮૦/૧૩ ના ચુકાદામાું પર્ ઉપરોર્કત
ચુકાદો આપેલ છે . વધુમાું સદર રજુઆતકતાગએ
તેમની રજૂઆત ગ્રાહક તકરાર વનવારર્ કે ન્દ્રમાું
કે ઈસ નું. સી.જી.આર.એફ/ ૧૦૩/ કવા-૦૪/ ૧૨૧૩ ના ચુકાદામાું પર્ ઉપરોર્કત જવાબ પાઠવેલ
છે .

તથા સદર અરજદારે માર્ાવદરના માહે.

વસવવલ

પોરબુંદર–

પેટા-

ગ્રામ્ય

વવભાર્ીય
કચેરી

૫ તારીખ-૧૩-૦૪-૨૦૧૫ (૩) અવિક્ષક ઇજનેર
પત્ર

બાુંટવા

જજ

(વપ્રન્સી)

રે .ડી.કે .નું.૫/૨૦૧૪

સાહેબની

પી.જી.વી.સી.એલ.

કોટગ માું
વવરુિ

દાવો દાખલ કરે લ છે . જેનો વનર્ગય પેન્ડીંર્
છે .હાલ સદર બાબત માનનીય કોટગ માું ન્યાય
માટે પેન્ડીંર્ હોય જેનો ચુકાદો આવ્યે યોગ્ય
કાયગવાહી કરવામાું આવશે.

પોરબુંદર

વનકાલ

૧૧

બર્રનાર સ્ટે પ્સ

૧).અમારી માલીકીની જગ્યા સ્ટોર માટે

૧) ભાડાના મકાન માટે બે વખત ટે ન્ડર પ્રદક્રયા

શ્રી પી.જી.જોશી

કે શોદ

વતી.પુંકજભાઈ

ભાડે આપેલ તેની મુદત તા.૩૦.૦૬.૧૫

કરવામાું આવેલ તેમાું કોઈ પર્ પાટીનાભાવ

કાયગપાલક

ટાઉન

મોહનભાઇ

ના રોજ પ ૂરી થયેલ છે .તેમ છતાું આજ

આવેલ ન હતા ત્રીજા પ્રયત્નમાું ભાવ આવેલ છે ,

ઇજનેર,કે શોદ

પાઘડાર,મુ.કે શોદ

દદવસ સુિી અમારી જગ્યા ખાલી કરી

ભાડાના મકાન માટે ની વૈકલ્લ્પક જગ્યા ની

વવભાર્ીય કચેરી.નું

આપતા નથી.

મુંજુરી મળી ર્યેલ છે , સ્ટોરની જગ્યા ખાલી કરી

૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

૨).અમોએ પીજીવીસીએલ ને ભાડા કરાર

આપેલ છે અને કાયગપાલક ઇજનેરશ્રી,કે શોદ દ્વારા

પેટે જયારે જગ્યાું આપેલ ત્યારે અમારું ુ

પત્રનું.કે ડી/એચઆર-૫ /૫૮૪ તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૬

પોતાના નામે એટલે કે મે.બર્રનાર સ્ટે પ્સ

દ્વારા જાર્ કરવામાું આવેલ છે અને સદર

ના નામે તે જગ્યા ઉપર હર્ ુંુ પરું ર્ ુ

રજૂઆત

પીજીવીસીએલ ને ભાડે આપેલ એટલે

છે ..૨)સદરહુ જગ્યામાું અર્ાઉના માબલક પાસેથી

આપના અવિકારીની મૌબખક સ ૂચનાથી

પીજીવીસીએલ નુું લેણ ુ બાકી હોય તથા લીર્લ

વીજ કનેર્કશન રદ કરે લ તે ફરી આપતા

સ્ટે ટસ મુજબ

નથી.

લેર્ાુંની વસુલાત થયે વીજ જોડાર્ આપી

નુું

વનરાકરર્

કરવામાું

કે શોદ

પોરબુંદર

વનકાલ

કે શોદ

પોરબુંદર

વનકાલ

આવેલ

પ્રવતગમાન વનયમોનુસાર આ

શકાય.
૧૨

શ્રી રાજેશભાઈ

મીટર નુું ભાડુું લેવામાું આવે છે તે છતાું

લેબોરે ટરીમાું મીટરનુું પરીક્ષર્ કયાાં બાદ તાુંવત્રક

શ્રી પી.જી.જોશી

રવજીભાઇ

જયારે મીટર બળી જાય છે ત્યારે મીટર

ચકાસર્ી પ ૂર્ગ થયે જો મીટર બળે લ માલુમ પડે

કાયગપાલક ઇજનેર

કરડાર્ી,મુ.જુથળ,

ચાર્જ લેવામાું આવે છે .

તો પીજીવીસીએલ ના પ્રવતગમાન વનયમોનુસાર

વવભાર્ીય કચેરી

બળે લ મીટરનો ચાર્જ વસુલ કરવામાું આવે છે .

કે શોદ નું

તા.માળીયાહાટીના

.૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

કે શોદ રૂરલ૧

૧૩

શ્રી મર્નભાઇ

એક સવે નુંબર માું બે કનેર્કશન મુંજૂર

હાલના પ્રવતગમાન વનયમ અનુસાર એક સવે નું

શ્રી પી.પી.વોરા ,

સવજીભાઇ

થાય કે નહીં.આ બે કનેર્કશન મુંજૂર થયેલ

માું એક જ કને.મુંજૂર થઇ શકે .

કાયગપાલક ઇજનેર

પોકીયા,મુ.કાથરોટા

પાછળ થી કે ન્સલ કરે લ છે તો આ

અરજદારનો ક્રમાનુસાર ક્રમ આવ્યે અરજદારને

શ્રી,વવભાર્ીય

કનેર્કશન રી-સવે કરી અમને મળે કે નહીં

રજી.એડી. પત્ર દ્વારા જાર્ કરવામાું આવે છે .

કચેરી,જેતપુર .

અથવા મળે તો કે ટલા સમય માું મળે

જો

તેવી વવનુંતી.

કને.હોય,તો પોતાના જ નામના તે જ ર્ામના

અત્યારે આ ખેતરમાું મારા નામે અલર્

અન્ય કોઈ સવે નું માું LS ચેંઇન્જ માટે ની અરજી

જમીન ની કાયગવાહી થઈ ચ ૂકે લ છે .

કયેથી તેમજ નવા સવે નુંબરના ડૉક્યુમેન્ટ રજૂ

અરજદારને

સદર

સવે

નું

માું

એક

જેતપુર

જેતપુર

રાજકોટ

દડવવજન

રૂરલ

જીઆઈડીસી

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

શહેર

વનકાલ

નું-8238657632

કયેથી કને આપવા માટે ની વનયમ મુજબ ની
કાયગવાહી

કરવામાું

આવે

છે .મર્નભાઈ

સવજીભાઇ પોંદકયાના મુંજૂર થયેલ કને.માટે
નાયબ ઇજનેર, જેતપુર (ગ્રામ્ય) ના પત્ર નુંબર
5558 તા.1.8.2013 તથા 3627 તા.20.5.2015
થી જાર્ કરે લ હતી, પરું ર્ ુ સમય મયાગદામાું પત્ર
મુજબ અરજદાર દ્વારા કને.માટે ની કાયગવાહી
કરવામાું આવેલ ન હોય વવભાર્ીય કચેરી
જેતપુર દ્વારા સદર રજૂઆતકતાગશ્રી ની અરજી
દફતરે

કરે લ

છે

અને

નું.જેટીડી/ટે ક-૨/૭૬૬૨

આ

બાબતે

પત્ર

તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૫

ના

રોજ રજૂઆતકતાગશ્રી ને જાર્ કરે લ છે .
૧૪

શ્રી લાલજીભાઈ

જુનાર્ઢ

માવાર્ી,પ્રમુખશ્રી,

સી.આઈ.પી.યોજના

ફેર્કટરી ઓનસગ

ગ્રાઉન્ડ વીજ લાઇન નાખવા બાબતે.

ઔ.વ.-૨
અંતર્ગત

માું
અંડર

સદરહુ

અંડરગ્રાઉંડ

કે બબલિંર્

કામ

સમગ્ર

શ્રી પી એચ

જીઆઇડીસી વવસ્તારમાું કરવુું ખુબજ ખચાગળ

માવાર્ી,કાયગપાલક

હોય તેમજ હાલના નાર્ાકીય વષગમાું ઉપલબ્િ

ઇજનેર

એસોસીએસન,સાબ

યોજનાઓમાું આ અંર્ે ની જોર્વાઈ ન હોય

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

લપુર, જુનાર્ઢ.

સદર કામર્ીરી થઇ શકે નહીં.

વવભાર્
નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

વનકાલ

-

૧૫

શ્રી લાલજીભાઈ

જુનાર્ઢ ઔ.વ.-૨ માું સ્ટ્રીટ લાઇટ ના

સદર કનેર્કશનનો સ્ટ્રીટલાઇટ ના હોય તેમજ

શ્રી પી એચ

માવાર્ી,પ્રમુખશ્રી,

સાત

વીજ-બબલો

તેન ુંુ ભરણુું જીઆઇડીસી એસોસીએસન દ્વારા

માવાર્ી,કાયગપાલક

ફેર્કટરી ઓનસગ

સમયસર ન મળવા બાબતે.જેના ગ્રાહક

કરવાનુું થર્ ુંુ હોય ભ ૂતકાળમાું જીઆઇડીસી ના

ઇજનેર

એસોસીએસન,સાબ

નું નીચે

પ્રમુખશ્રી સાથે થયેલ સમજૂતી મૌબખક જાર્

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

કરવા મુજબ

વવભાર્

લપુર, જુનાર્ઢ.

વીજ-કનેર્કશન

ના

સદર બીલો ઓદફસે થી તેઓ

ક્રમ

ગ્રાહક નું

૧

૩૦૯૦૧/૭૦૦૬૮/૧

૨

૩૦૯૦૭/૧૧૫૬૪/૦

૩

૩૦૯૦૭/૧૮૪૫૧/૦

૪

૩૦૯૦૭/૧૮૪૫૦/૨

૫

૩૦૯૦૭/૧૧૫૬૬/૭

માું માહે.ઓર્સ્ટ-૧૫ થી તેઓશ્રીની સાથે થયેલ

૬

૩૦૯૦૭/૧૧૫૬૫/૯

ચચાગ મુજબ તેઓને વનયવમત બબલ મળે તેવી

૭

૩૦૯૦૧/૭૦૦૬૯/૦

વ્યવસ્થા કરવામાું આવેલ છે .

મેળવી લઈ ભરણુું કરતાું પરું ર્ ુ ફર્કત જુલાઈ-૧૫

જીઆઈડીસી

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

શહેર

જીઆઇડીસી

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

ના એક માસના જ બીલો તેઓ મેળવી શકે લ
નથી જે પછીથી ઓદફસે થી તેઓ લઈ ર્યેલ જે
ભરપાઈ થયેલ છે .હવેથી સદર બબલ તેઓને
હાથો હાથ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરે લ છે .વવશેષ

મુજબ છે ,
૧૬

શ્રી લાલજીભાઈ

વીજ-કું પની દ્વારા અર્ાઉ વીજ બીલ

બબલ ભરપાઈ થયે રજીસ્ટર થયેલ મોબાઇલ

શ્રી પી એચ

માવાર્ી,પ્રમુખશ્રી,

બન્યા પછી અને વીજ બીલ ભરાય ર્યા

નુંબર માું એસએમએસ દ્વારા જેતે ગ્રાહકોને જાર્

માવાર્ી,કાયગપાલક

ફેર્કટરી ઓનસગ

પછી એસએમએસ દ્વારા જેતે ગ્રાહકોને

કરવામાું આવે છે .રજીસ્ટ્રે શન માું બાકી રહેતા

ઇજનેર

એસોસીએસન,સાબ

જાર્ કરવામાું આવતી હતી.પરું ર્ ુ છે લ્લા

ગ્રાહકો માટે તેમજ મોબાઇલ નુંબર બદલાયેલ

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

લપુર, જુનાર્ઢ.

ચાર મદહનાથી આ પ્રથા બુંિ થયેલ છે

હોય તે માટે

વવભાર્

તો ફરીથી એસએમએસ ચાલુ થાય તેવી

વવભાર્ીય કચેરીએ ચાલુ છે .

નમ્ર વવનુંતી.

રજીસ્ટ્રે શન ની પ્રદક્રયા પેટા

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

શહેર

૧૭

શ્રી લાલજીભાઈ

જુનાર્ઢ ઑવ-૨એ ખુબજ વવકસતો જતો

જુનાર્ઢ ઑ.વ.-૨ માું આવેલ ઉદ્યોર્ો ના કારર્ે

શ્રી પી એચ

માવાર્ી,પ્રમુખશ્રી,

ઔિોબર્ક

વિતો જતો વવજભાર ને ધ્યાનમાું રાખીને

માવાર્ી,કાયગપાલક

ફેર્કટરી ઓનસગ

તેમજ

સારા

આવતા વીસ વષગમાું વીજ ભારને પહોચી શકાય

ઇજનેર

એસોસીએસન,સાબ

પ્રમાર્માું વવકસી રહયા છે .ભવવષ્યને

તેવા આર્ોતરા આયોજનના ભાર્રૂપે અત્રેની

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

લપુર, જુનાર્ઢ.

નજર

કચેરી

વવભાર્

વવસ્તાર

આજુ

છે .

જીઆઈડીસી

બાજુના

સમક્ષ

રાખી

ઉદ્યોર્ો
વીજ

પુરવઠાનુું

દ્વારા

પ્રથમ

પત્ર

નું-૧૭૩૨

તા:-

આર્ોતરું ુ આયોજન કરવુું ખુબજ જરૂરી

૦૭.૦૭.૨૦૧૪ થી પ્રાદે વશક મેનેજર ને આ કામે

છે . તેથી આર્ામી દદવસોમાું ઉદ્યોર્ો માટે

જમીન

વીજ પુરવઠાની ખેચ પડે નહીં. અમોને

અનુસિ
ું ાને પ્લોટ નું-૧૮૩૮ ,૧૮૪૦ ,૧૮૪૧

જાર્વા મળ્યા મુજબ જીઆઈડીસીને વીજ

,૧૮૪૨ એમ કુ લ ૩૯૫૮.૯૯ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળ

પુરવઠો પાડતા ૬ જેટલા ફીડરો ઓવર

િરાવતા પ્લોટ સમ ૂહ અનામત રાખવા તાુંવત્રક

લોડ

રીતે

થવાની

આર્ોતરા

તૈયારીમાું

આયોજનના

છે .

તેથી

ભાર્

રૂપે

અનામત

અનુકળ
ૂ

રાખવા

જર્ાવેલ.તેના

હોવાથી

મેનેજર,જજઆઇડીસી,જુનાર્ઢ

ને

પત્ર

નું-

જીઆઈડીસી-૨માું ૧૩૨કે વી સબ સ્ટે શન

જેસીડી/ટે ક/૭૨૧૧

કરવામાું આવે તેવી અમારી રજૂઆત છે .

જર્ાવેલ.ત્યારબાદ ફરીથી અત્રેની કચેરી પત્ર

જીઆઈડીસી-૨ માુંથી ટાવરલાઇન પસાર

નું- જેસીડી/ટે ક/૩૧૧૮ /૨૨.૦૬.૧૫ થી અવિક્ષક

થાય છે . આ ટાવર લાઇન પાસે આશરે ૩

ઇજનેર,પદરવહન જુનાર્ઢ ને નવુું ૧૩૨ કે વી

હેર્કટર જેટલી અનામત જગ્યા ખાલી

સબ સ્ટે શન દરખાસ્ત માટે

પડેલ

જરૂદરયાત

કરાવવા જર્ાવેલ.આમ સદર ૧૩૨ કે વી સબ

મુજબની જગ્યા માટે વીજકું પની દ્વારા

સ્ટે શન બનાવવાની કાયગવાહી હાથ પર છે .ફર્કત

૧૩૨કે વી સબસ્ટે શન માટે જીઆઈડીસી

જમીન માટે ઉપરોર્કત પ્લોટ સમ ૂહ જ મળે તે

પાસે

તો

ઈછવનય છે . તેમજ તા:-૦૭.૦૮.૧૫ ના રોજ

ભલામર્

યોજાયેલ પીજીવીસીએલ અને જેટકો ની સુંકલન

કરવામાું આવશે. માટે ૧૩૨કે વી સબ

મીટીંર્ માું થયેલ ચચાગ મુજબ જેટકો દ્વારા સ્થળ

સ્ટે શન મુંજૂર થાય તેવી અપેક્ષા રાખીએ

ખરાઈ થયેલ છે અને system study હેઠળ

છીએ. આ ઓદ્યોબર્ક વવસ્તારને નજર

છે .પ્રવતગમાન વનયમ અનુસાર હાલ જીઆઇડીસી

સમક્ષ

પેટા વવભાર્નો કાયગભાર જોતાું પેટા વવભાર્ીય

છે .

આ

માુંર્ર્ી

એસોસીએસન

રાખી

જગ્યામાું

કરવામાું
તરફથી

આવશે

પર્

જીઆઈડીસી-૨માું

સદર

જગ્યામાું પે/વી કચેરી શરૂ થાયતો ઉદ્યોર્
કારોને મોટો લાભ મળી શકે તેમ છે .
તેમજ મેન્ટે નન્સ માટે વીજ કું પનીને પર્
મોટો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે . તેથી
જીઆઈડીસી૨માું પે/વી કચેરી શરૂ થાય

/૧.૧૨.૧૪

પ્રાદે વશક
થી

system study

કચેરીનુું વવભાજન જરૂરી જર્ાર્ ુંુ નથી.

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

-

જુનાર્ઢ
શહેર

જુનાર્ઢ

વનકાલ

તેવી અમારી માુંર્ર્ી છે .
૧૮

શ્રી નાનજીભાઈ

જુનાર્ઢ ના ઝાઝરડાું ર્ામમાું ગ્રાું.નું

જુનાર્ઢ

જાદવભાઈ,મુ.ઝાઝ

૮૫૦૧૪૦૦૧૪૮૩ થી ઘર વપરાશનુું

જાદવભાઈ,મુ.ઝાઝરડાું,ગ્રાહક

રડાું

વીજ વમટર િરાવુું છું આ કનેર્કશન માું

૮૫૦૧૪૦૦૧૪૮૩ નુું તા:-૦૮.૦૭.૨૦૧૫ ના

છે લા

રોજ

૧૫

વષગ

પહેલા

વીજ

વમટર

ના

ગ્રાુંહક

સેટેલાઈટ

સબ

શ્રી

દડવવજન

નાનજીભાઈ

શ્રી પી એચ

નું

માવાર્ી,કાયગપાલક

-

દ્વારા

મીટર

ઇજનેર
શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

બદલવામાું આવેલ હર્ુું અનેક વખત

ઉતારે લ અને તા:-૦૫.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ લેબ

વવભાર્

વીજ ફોલ્ટ ના કારર્ે મારી ફદરયાદ

પરીક્ષર્

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

મુજબ વીજ અવિકારી રે પેદરિંર્ કરીને

આવેલ.લેબ

લાઇટ ચાલુ કરાવેલી પરું ર્ ુ હાલમાું મારૂ

ટીસી/એમએમબી ના સીલો ને ચીરીને ચકાસતા

જૂન ુંુ વમટર બદલાવીને નવુું વમટર ફીટ

આ બુંન્ને સીલોમાું મેલ-ફીમેલ ની ઠેસીઓમાું

કરે લ છે .જૂના વમટર ખોલવાની તા.મુજબ

ઘસરકા

સ્થળ પર અવિકારીની હાજરીમાું ને મારી

હતા.તેમજ બુંને સીલો ટે મ્પડગ હોય બ્લોકના

રૂબરૂ માું વમટર માું કોઈ પર્ ફોલ્ટ કે

વાયરીંર્ સુિી પહોચીને બીન-અવિકૃત વીજ

ચોરી અંર્ે ની બાબત જર્ાવેલ ન હોય ને

વપરાશ થઈ શકે છે ,જેના અનુસિ
ું ાને વીજ

માત્ર બહારનુું સીલ ર્ ૂટી ર્યેલ હોય જેનુું

અવિવનયમ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ ગ્રાહકને

તમોને બબલ આપવામાું આવશે તેવ ુંુ

રૂ.૭૪૫૬૫.૧૦

જર્ાવેલ પરું ર્ ુ પાછળ થી ટપાલ દ્વારા

૧૧.૦૮.૨૦૧૫

ગ્રાહક

ની

પરીક્ષર્

જોવા

હાજરીમાું
અનુસાર

મળે લ

નુું

હતા

મીટર

તેમજ

કામચલાઉ
ના

કરવામાું

વળે લા

બબલ

રોજ

ના

તા:-

આપવામાું

મોટુંુ

બબલ

આવેલ.વવશેષ

જે

વીજ

અન્વયે ફરી તા:-૨૫.૦૮.૧૫ ના રોજ ફરી

વપરાશ છે તે મુજબ બે હજાર થી ત્રર્

સાુંભળવા માટે પત્ર નું-૨૫૪૬ / ૨૦.૦૮.૨૦૧૫

હજાર

બબલ

થી ગ્રાહક ને ફરી તક આપવામાું આવેલ જે

ર્ે ર

તારીખે ગ્રાહક ને સાુંભળવામાું આવેલ અને

કાયદે સર રીતે વીજ લોડ ર્ર્ીને ખોટી

તા.૨૫.૦૮.૧૫ ના રોજ વીજ અવિવનયમ ની

રીતે આ વીજ બબલ આપવામાું આવે છે

કલમ ૧૨૬ હેઠળ ગ્રાહક ને આખરી આકારર્ી

તે વનયમ વવરુદ્ છે .કારર્કે મારા વમટરની

બબલ આપવામાું આવેલ અને તા.૧૪.૦૯.૧૫ ના

અંદર કોઈ પ્રકારની ખામી જર્ાયેલ નથી

રોજ પુરવર્ી

તો માત્ર બહારનુું શીલ ન હોવાને કારર્ે

ભરપાઈ

આ રીતે ખોટુંુ બબલ આપી ન શકાય

અવિકારીશ્રી

કારર્કે

છે ,અવપલેટ અવિકારીશ્રી નો વનર્ગય આવ્યે યોગ્ય

રૂ.૭૪૫૬૫.૧૦
પિરાવી

ભરપાઈ

નુું

આપેલ

મશ
છે .મારો

સુિીની

રકમના

કરે લ

છે .આમ

વીજ

ફોલ્ટ

વીજ
છતાું

દરપેદરિંર્

કરવા

આવનાર અવિકારી પર્ સીલ બાબતે
બેદરકારી રાખેલ હોય તેનો ભોર્ અમો

માું

આ

અરજદારની

અરજી

બબલના ૫૦% રકમ ગ્રાહક દ્વારા

કરવામાું
ને

આવેલ
અરજી

તથા

અવપલેટ

કરવામાું

આવેલ

કાયગવાહી હાથ િરવામાું આવશે.

સેટેલાઇટ

જુનાર્ઢ
શહેર

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રાહકો

વનયમ

મુજબ

બની

શકતા

નથી.તાત્કાબલક મને આપેલ વીજ પાવર
ચોરીનુું કામ ચલાઊ બબલ રદ કરવુું
નદહતર અમોએ અર્ાઉ ભરે લા બબલની
રકમ અમારા ખાતામાું જમા કરવી.
૧૯

શ્રી મનસુખભાઇ

સરકારશ્રી એ જુનાર્ઢ મહાનર્ર ને

સદરહુું તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

રૂ.ત્રર્ કરોડ જેવી માતબર રકમ ફાળવેલ

રજૂઆત ના અનુસિ
ું ાને હયાત ખુલ્લા વાયરની

માવાર્ી,કાયગપાલક

,ભારતીય દકસાન

હોય છતાું ઝાુંઝરડા ર્ામમાું જવાના

વીજ લાઇન ને ૩૨ મીટર જેટલો ૧૧ કે વી

ઇજનેર

સુંઘ,ર્ામ.ઝાુંઝરડા

મુખ્ય રસ્તા ઉપર ખ ૂલી વીજ વાયરની

એદરયલ બુંચ કે બલ નો ઉપયોર્ કરી જરૂરી

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

લાઇન પસાર થાય છે .ર્મે ત્યારે કપાસ

સપોટગ પ ૂરા પાડી સદર લાઇન SI સ્કીમ અંતર્ગ ત

વવભાર્

ભરે લી ર્ાડી આ વીજ વાયર્ ને અડશે

કન્વટગ કરી આપવામાું આવેલ છે તથા સદર

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

ત્યારે અકસ્માત થવાની પ ૂરી શક્યતા.

રજૂઆત નુું સુખદ વનરાકરર્ કરવામાું આવેલ

સદર

શ્રી પી એચ

સેટેલાઇટ

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

શહેર

છે .
૨૦

શ્રી સવજીભાઇ

ઇલેવન કે એલ.ટી.વીજ જોડાર્ના વાયરો

મેંદરડા

તાલુકામાું

કુ લ

બી.કાનાર્ી

કે ટલા વષે બદલાવવાનો વનયમ છે ?આ

એચ.ટી.લાઇન

,પ્રમુખશ્રી,તાલુકા

વનયમ મુજબ વાયરો બદલવામાું આવે છે

એલ.ટી.લાઇન છે જેમાું ઇલેવન કે એલ.ટી.વીજ

કાયગપાલક ઇજનેર

પુંચાયત,મેંદરડા.

કે કે મ?

જોડાર્ના જર્જદરત વાયરો બદલવાનુું કામ ચાલુ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

છે વધુમાું વષગ-૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન અત્યાર

વવભાર્-૨.

સુિીમાું ૩૧.૪૪ દકમી જર્જદરત વાયરો બદલેલ

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

તેમજ

૮૧૩.૪૦
૯૭૭.૬૦

કી.મી.

શ્રી પી એન

કી.મી.

આજકીયા,

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

છે તથા એચ.ટી.લાઇન નુું સમારકામ ૧૦૯.૪૭
કીમી તેમજ એલ .ટી.લાઇન નુું સમારકામ
૫૫.૦૫ કીમી તેમજ જર્જદરત વાયર બદલવાનુું
કામ તેમજ લાઇન સમારકામ ચાલુ છે . આમ
છતાું જે એજી ગ્રુપ માું સમારકામ માટે ની
જરૂદરયાત જર્ાય તેની જાર્ કરવામાું આવશે
તો સત્વરે કાયગવાહી કરવામાું આવશે.
૨૧

શ્રી સવજીભાઇ

સવવિસ લાુંબા સમય સુિી બદલવામાું

સામાન્ય સુંજોર્ોમાું સવવિસ સમય મયાગદામાું

શ્રી પી એન

બી.કાનાર્ી

આવતી

ગ્રાહકોને

બદલી આપવામાું આવે છે તથા સવવિસ વીજ

આજકીયા,

,પ્રમુખશ્રી,તાલુકા

પોતાના ખચે નાખવી પડે છે .જે ફદરયાદ

કું પની દ્વારા બદલી આપવામાું આવે છે .છતાું આ

કા.ઇ.શ્રી, જુનાર્ઢ

પુંચાયત,મેંદરડા.

બાબતે વનવારર્ કરવા વવનુંતી છે .

બાબતે કોઈ રજુઆત હોય તો સ્થાવનક નાયબ

ગ્રા-વવભાર્-૨ નું-

ઈજનેરશ્રી નો સુંપકગ કરવો.

૯૯૨૫૨ ૦૯૪૯૧

નથી.અને

વીજ

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૨૨

શ્રી સવજીભાઇ

એક જ વીજપોલ ઉપર કે ટલી જગ્યાએ

જયાું વીજ લાઇન પસાર કરી શકાય તેમ ન હોય

શ્રી પી એન

બી.કાનાર્ી

એલ.ટી.તેમજ

વાયરો

અને કું પોસીટ લાઇન ની આવશ્યકતા હોય

આજકીયા,

,પ્રમુખશ્રી,તાલુકા

લર્ાડેલ હોય છે .જે કારર્ોસર અવાર

તેવા સુંજોર્ો માું સલામતી અંતર સાથે એક જ

કાયગપાલક ઇજનેર

પુંચાયત,મેંદરડા.

નવાર અકસ્માત થતાું હોય અલર્ કરવા

વીજપોલ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

માુંર્ર્ી છે .

વાયરો લર્ાડેલ હોય છે ,આ ઉપરાુંત કોઈ સ્થળે

વવભાર્-૨. નું-

આવી વવજલાઇન અલર્ કરવાની જરૂદરયાત

૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

ઇલેવનના

ઉપર

એલ.ટી.તેમજ

ઇલેવનના

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

કું પની ના ધ્યાને આવશે અથવા જર્ાવવામાું
આવશે

તો

તેના પર

તાત્કાબલક

કાયગવાહી

કરવામાું આવશે.
૨૩

વીજચોરીના થયેલા કે સમાું અદાલતમા

સમઢીયાળા

બી.કાનાર્ી

વનદોષ છૂટે લા ખેડૂતો અને જેની ઉપર

સ્વ.કે શવભાઈ કડવાભાઇ પીપળીયા ના કે સ માું

આજકીયા,

,પ્રમુખશ્રી,તાલુકા

પીજીવીસીએલ અપીલમાું ર્યેલ નથી કે

નાયબ ઇજનેર , મેંદરડા પેટા વવભાર્ીય કચેરી

કાયગપાલક ઇજનેર

પુંચાયત,મેંદરડા.

હાલ કોઈ અદાલતી કે સ ચાલતા નથી

દ્વારા અરજદાર દ્વારા માુંર્ર્ી કરવામાું આવેલ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

તેવા ખેડૂતોની પર્ ખેતીવાડી માટે ના

નવા કનેર્કશન માટે “NO DUE” સટી આપવા

વવભાર્-૨.

વવજજોડાર્ની

બાબતે જર્ાવવાનુું કે જીઇઆરસી નોદટદફકે શન

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

અરજીઓ

સ્વીકારવામાું

ર્ામના

ખાતેદાર

ખેડૂત

શ્રી સવજીભાઇ

આવતી નથી.

નું.૪.૦૧.૧૧ મુજબ વીજ કું પની નુું લેણ ુંુ બાકી

દા.ત.સમઢીયાળા ર્ામના ખાતેદાર ખેડૂત

હોય ત્યાું નવુું વીજ જોડાર્ કે લોડ વિારો /

સ્વ.કે શવભાઈ કડવાભાઇ પીપળીયા ઉપર

ઘટાડો કરી શકાય નહીં.

મેંદરડા

નાયબ

ઇજનેર

કચેરીએ

વીજચોરીનો કે સ દાખલ કરે લ જેમાું
મજકૂર ખેડૂત વનદોષ છૂટે લ અને હાલ
તેના ઉપર કોઈ અદાલતી કાયગવાહી
ચાલુ

નથી.છતાું

મેંદરડા

આપના

વનયુંત્રર્ હેઠળની કચેરી તેની ખેતીવાડી
વવજજોડાર્ની અરજી સ્વીકારતા નથી તો
કારર્ જર્ાવવા વવનુંતી.

શ્રી પી એન

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૨૪

શ્રી કુ નદડયા

ઘરવપરાશના વીજ ચેદકિંર્ માું ચેદકિંર્

કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ મુજબ જ વીજ

શ્રી પી એન

કલ્પેશભાઈ

અવિકારી દ્વારા ગ્રાહકને કોઈપર્ પ્રકારની

ચેદકિંર્ કરવામાું આવે છે તથા ચેદકિંર્ અવિકારી

આજકીયા,

છર્નભાઇ,રહે.મેંદ

જાર્ કયાગ વર્ર મનસ્વી રીતે લોડસીટ

દ્વારા લોડ સ્થળ ખરાઈ કયાગ બાદ લખવામાું

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

માું લોડ લખવામાું આવે છે તથા સ્થળ

આવે

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

પર લોડસીટ લખવામાું આવતી નથી

અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મુજબ નુું

વવભાર્-૨.

તેમજ વીજ ચેદકિંર્ અવિકારી દ્વારા શુંકાને

પુરવર્ી બબલ હોય તો ગ્રાહક ને સદર પુરવર્ી

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

આિારે લોડસીટ લખવામાું આવે ત્યારે

બબલ અન્વયે પોતાની રજૂઆત દદવસ-૭ માું

તાલુકા કક્ષાની કચેરી દ્વારા વેદરફાઇ થવુું

કરી સાુંભળવાની તક આપવા માટે લેબખત જાર્

જોઈએ. જયારે ખરે ખર તાલુકા કક્ષાની

કરવામાું આવે છે .

છે .આમ

છતાું

ચેદકિંર્

બાબતે

વીજ

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

કચેરી ફર્કત આકારર્ી બબલ તથા આખરી
બબલ ABCD ફોમ્યુલ
ગ ા મુજબ બનાવી
આપે છે .પરું ર્ ુ ખરે ખર ગ્રાહક ની અરજી
અન્વયે ખરાઈ કરી આખરી બબલ આપવુું
જોઈએ.
૨૫

શ્રી કુ નદડયા

ગ્રાહકને વીજ ચેદકિંર્ દરમ્યાન કોઈપર્

કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ મુજબ જ વીજ

શ્રી પી એન

કલ્પેશભાઈ

વવર્ત કે

માર્ગદશગન આપના ચેદકિંર્

ચેદકિંર્ કરવામાું આવે છે તથા ગ્રાહક કે ગ્રાહક

આજકીયા,

છર્નભાઇ,રહે.મેંદ

અવિકારી દ્વારા આપવામાું આવર્ ુંુ નથી

ના પ્રવતવનવિ ની જાર્ તેમજ તેમની હાજરી માું

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

તેમજ

વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરવામાું આવે છે .

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

બધુ

બરોબર

છે

તેવ ુંુ

કહી

જર્ાવવામાું આવે છે . જયારે બબલ આવે

વવભાર્-૨.

ત્યારે ગ્રાહકને ખ્યાલ આવે છે .તો ખરે ખર

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

ચેદકિંર્ સમયે શા માટે ગ્રાહકને માર્ગદશગન
આપવામાું આવર્ ુંુ નથી.
૨૬

શ્રી કુ નદડયા

ખરે ખર ગ્રાહકના વપરાશ મુજબ જ બબલ

ગ્રાહક ના વીજ સ્થાપન માું ચેદકિંર્ સમયે સ્થળ

શ્રી પી એન

કલ્પેશભાઈ

આકારવામાું આવવુું જોઈએ. જયારે આ

પર માલ ૂમ પડેલ ર્ે રરીવત અન્વયે કું પની ના

આજકીયા,

છર્નભાઇ,રહે.મેંદ

શુંકા ને આિારે થતાું ચેદકિંર્માું આખા

પ્રવતગમાન વનયમ અનુસાર વીજ અવિવનયમ

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

વષગન ુંુ બબલ બનાવવામાું આવે છે . પરું ર્ ુ

૨૦૦૩

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ગ્રાહકનો વપરાશમાું વિ-ઘટ થતી હોય

બબલ આપવામાું આવે છે .જે જાર્ સારું ુ .

છે તેમજ ગ્રાહક દ્વારા વીજળી બચત પર્
કરવામાું આવેલ હોવા છતાું આખા વષગન ુંુ
કે લક્યુલેશન ABCD ફોમ્યુલ
ગ ા મુજબનુું
બબલ જે બરાબર યોગ્ય ના હોય જે

ની કલમ નું ૧૨૬/૧૩૫ મુજબ વીજ

વવભાર્-૨.
નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

બાબતે કોઈ કાયગવાહી થઈ શકે તો સારી
બાબત છે .
૨૭

૨૮

શ્રી કુ નદડયા

ગ્રાહકના વીજ બબલ દર બે માસે તથા

ગ્રાહક દ્વારા ભરવામાું આવતા વીજ બબલ ની

શ્રી પી એન

કલ્પેશભાઈ

ગ્રાહક દ્વારા વીજ બબલ ભરવામાું આવે

રકમ સામે તેજ વખતે નાર્ાું ભરાયા ની પહોચ

આજકીયા,

છર્નભાઇ,રહે.મેંદ

છે .ત્યારે

આપના દ્વારા કોઈપર્ જાર્

આપવામાું આવે છે .તથા ગ્રાહક ના વીજ સ્થાપન

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

કરવામાું આવતી નથી ને શુંકા ને આિારે

માું ચેદકિંર્ સમયે સ્થળ પર માલ ૂમ પડેલ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

જયારે ચેદકિંર્ થાય ત્યારે આખા વષગન ુંુ

ર્ે રરીવત અન્વયે કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ

વવભાર્-૨.

બબલ

બાબત

અનુસાર વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ નું

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

ખરે ખર યોગ્ય નથી અને આપને ABCD

૧૨૬/૧૩૫ મુજબ વીજ બબલ આપવામાું આવે

ફોમ્યુલ
ગ ા મુજબ ગ્રાહક ના વીજ વપરાશ

છે .સદર વીજ બબલ ની ર્ર્તરી માું વીજ મીટર

યુવનટ નો ખ્યાલ આવી જતો હોય તો

માું નોંિાયેલ વીજ વપરાશ કું પની ના પુરવર્ી

મીટર નો હેર્ ુ રહેતો નથી ને મીટર ની

બબલની ર્ર્તરી માું પ્રવતગમાન વનયમાનુસાર

ર્ર્તરી નુું મહત્વ જ નથી.

બાદ કરીને આપવામાું આવે છે .

શ્રી કુ નદડયા

વષગ દરમ્યાન આપની ABCD ફોમ્યુલ
ગ ા

સદર વીજ બબલ ની ર્ર્તરી માું વીજ મીટર માું

શ્રી પી એન

કલ્પેશભાઈ

મુજબ જો બબલ બનર્ ુંુ હોય તો તેમાું

નોંિાયેલ વીજ વપરાશ કું પની ના પુરવર્ી

આજકીયા,

છર્નભાઇ,રહે.મેંદ

આપના દ્વારા વીજ વપરાશ બુંિ થયેલ

બબલની ર્ર્તરી માું પ્રવતગમાન વનયમાનુસાર

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

હોય જે આપની ફોમ્યુલ
ગ ા માું થી ગ્રાહકને

બાદ કરીને આપવામાું આવે છે .

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

આપવામાું

આવે

છે .જે

બાદ કરવામાું આવતી નથી.

વવભાર્-૨. નું૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૨૯

શ્રી છર્નભાઇ

અમારા ઘર મીટર ચેક કરીને અમોને

સદર ગ્રાહક શ્રી છર્નભાઇ નારર્ભાઇ સોજીત્રા

શ્રી પી એન

નારર્ભાઇ

વ્યવસ્સ્થત

,ર્ામ.મેંદરડા ને ત્યાું ઘર વપરાશનુું વીજ ચેદકિંર્

આજકીયા,

સોજીત્રા

આપ્યા વર્ર અમોને પાછળ થી પાવર

તા:-૦૧.૦૬.૨૦૧૫

કરવામાું

કાયગપાલક ઇજનેર

,ર્ામ.મેંદરડા

ચોરીનુું બીલ મોકલેલ હોય જેથી યોગ્ય

આવેલ.ત્યાર બાદ ગ્રાહક ને વીજ અવિવનયમ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

વનરાકરર્ આપવા વવનુંતી

૨૦૦૩ ની કલમ નું ૧૨૬ હેઠળ કામ ચલાઊ

વવભાર્-૨.

આકારર્ી

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

બતાવેલ.સ્થળ

ઉપર

સીટ

બબલ

ના

રોજ

રૂ.૮૮૭૪૧.૮૩

નુું

તા:-

૦૫.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ આપવામાું આવેલ જેના
અનુસિ
ું ાને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૦.૦૬.૨૦૧૫ ના
રોજ પોતાની લેબખત રજૂઆત કરે લ અને પેટા
વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા ગ્રાહકને
અંર્ે ના

વાુંિાઓ

રજૂ

કરવા

પુરવર્ી બબલ
માટે

તા:-

૨૦.૦૬.૨૦૧૫ આપેલ અને રૂબરૂ સાુંભળે લ
જેના અનુસિ
ું ાને પેટા વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા
તા:-૨૦.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ પત્ર નું -૨૪૧૬ થી
વવભાર્ીય કચેરી પાસે માર્ગદશગન માુંર્ેલ જેના
અનુસિ
ું ાને વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા પત્ર નું૨૪૭૩

તા:-૩૦.૦૬.૨૦૧૫

દ્વારા

જરૂરી

માર્ગદશગન પેટા વવભાર્ીય કચેરીને આપેલ.જેના
અનુસિ
ું ાને પેટા વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા ગ્રાહક ને
તા:-૦૮.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ વીજ અવિવનયમ
૨૦૦૩ ની કલમ નું ૧૨૬ હેઠળ નુું આખરી
આકારર્ી પ્રમાર્ેન ુંુ બબલ રૂ.૮૮,૭૪૧.૮૩ નુું
આપેલ.જેના

અનુસિ
ું ાને

ગ્રાહક

દ્વારા

તા:-

૨૩.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ વીજ અવિવનયમ ની
કલમ ૧૨૬ હેઠળ આપેલ તથા વીજ બબલના
૫૦% રૂવપયા ૪૩,૪૦૦ તા:-૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના
રોજ રસીદ નું -૬૭૭૬૭૮ થી ભરપાઈ કરે લ.
તથા અવપલેટ અવિકારીશ્રી ને અરજી કરવામાું
આવેલ છે ,અવપલેટ અવિકારીશ્રી નો વનર્ગય
આવ્યે યોગ્ય કાયગવાહી હાથ િરવામાું આવશે.

મેંદરડા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

જુનાર્ઢ

વનકાલ

૩૦

શ્રી કરમર્ભાઈ

શ્રી ભાર્જીભાઈ હીરાભાઈ ખટૂું ,ગ્રાહક નું-

શ્રી ભાર્જીભાઈ હીરાભાઈ ખટૂું ,ગ્રાહક નું-

શ્રી પી એન

હીરાભાઈ

૮૦૩૧૨૦૦૪૯૬૬,ર્ામ-ગુદ
ું ાળા ને પાવર

૮૦૩૧૨૦૦૪૯૬૬,ર્ામ-ગુદ
ું ાળા ના ખેતીવાડો

આજકીયા,

ખટૂું ,ર્ામ.ગુદ
ું ાળા

ચોરીનુું બીલ આપેલ હોય જેમાું વાુંિા

વવષયક વીજ જોડાર્ માું તા:-૨૭.૦૧.૨૦૧૫ ના

કાયગપાલક ઇજનેર

અરજી મુકેલ હોય તેમાું મને સાુંભળા

રોજ વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા વીજ સ્થાપન પર

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

વર્ર

સરે રાશ વોલ્ટે જ ૪૨૩

વવભાર્-૨.

સરકારશ્રી

માથી

જમા

થયેલ

તથા એંવપયર ૦૪.૭૨

રૂવપયા વીજ ચોરીમાું જમા કરી .મારી

નોંિાયેલ આથી તેઓને વીજળી અવિવનયમન

વાુંિા અરજી માું કોઈ પર્ બાબતથી મને

2003 ની કલમ ૧૩૫ હેઠળ નોંિાયેલ વીજ

રજૂઆત

નથી.જેની

ચોરીના ગુના અંર્ે ન ુંુ વિારાની મોટર નુું ૩

મારી મોટર નુું બીલ અને હો.પાવર

હો.પાવર નુું પુરવર્ી બીલ રૂ.૨૧૧૫૭ .૧૮ નુું

બરાબર હોય જે પર્ મ ૂકે લા હોય ,પાવર

તા:- ૦૪.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ આપવામાું આવેલ

લો-વોલ્ટે જ હોય જેને દહસાબે ૩ હો.પાવર

છે .જે બબલ ગ્રાહક દ્વારા તા:-૩૧.૦૩.૧૫ તથા

નુું બબલ આપેલ હોય.

તા:- ૧૦.૦૪.૧૫ ના રોજ કુ લ રૂ.૨૦૨૨૦ નુું

કરવા

બોલાવેલ

ભરપાઈ

કરે લ

છે .વધુમાું

મેંદરડા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

વીજળી

અવિવનયમન 2003 ની કલમ ૧૩૫ હેઠળ
ગ્રાહકને પોતાની વાુંિા અરજી સાુંભળવા માટે ની
કોઈ જોર્વાઈ નથી
૩૧

શ્રી અશોકભાઇ

મેંદરડા તાલુકામાું લો વોલ્ટે જ તેમજ

મેંદરડા

થોભર્ભાઈ

જર્જદરત વીજ વાયર લાઇન મેન્ટે નન્સ

એચ.ટી.લાઇન

કોરાટ,પ્રમુખશ્રી,ભા

તેમજ ટ્રાન્સફોમગર(સપ્ટે સન)બદલવા જેવી

એલ.ટી.લાઇન છે જેમાું ઇલેવન કે એલ.ટી.વીજ

કાયગપાલક ઇજનેર

રતીય દકસાન

અમુક

અવારને-અવાર

જોડાર્ના જર્જદરત વાયરો બદલવાનુું કામ ચાલુ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સુંઘ-

ુ ી અમોને
ફદરયાદ આવતી હોય તે હેર્થ

છે વધુમાું વષગ-૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન અત્યાર

વવભાર્-૨.

મેંદરડા,ર્ામ.ડેડકી

પ્રશ્ન રજૂઆત કરવા દે વા વવનુંતી.

સુિીમાું ૩૧.૪૪ દકમી જર્જદરત વાયરો બદલેલ

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

યાળી

બાબત

માું

તાલુકામાું

કુ લ

તેમજ

૮૧૩.૪૦
૯૭૭.૬૦

કી.મી.

શ્રી પી એન

કી.મી.

આજકીયા,

છે તથા એચ.ટી.લાઇન નુું સમારકામ ૧૦૯.૪૭
કીમી તેમજ એલ .ટી.લાઇન નુું સમારકામ
૫૫.૦૫ કીમી તેમજ જર્જદરત વાયર બદલવાનુું
કામ તેમજ લાઇન સમારકામ ચાલુ છે . આમ
છતાું એજી ગ્રુપ માું સમારકામ માટે ની જાર્
કરવામાું આવશે તો સત્વરે કાયગવાહી કરવામાું
આવશે.

મેંદરડા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૩૨

શ્રી કરશનભાઈ

અમારી વાડીએ આવતી એલ.ટી.લાઇન

રજૂઆત કતાગ ની અરજીના આિારે સદર લાઇન

શ્રી પી એન

રામભાઇ જીલદડયા

ને ઇલેવન માું ટૂકી કરી કન્વઝગ કરવા

સમારકામ કરવા માટે ની તાુંવત્રક મુંજૂરી માટે

આજકીયા,

,મુ.મુંર્લપ ૂર.

બાબત તથા આ લાઇનનુું તાત્કાબલક

વુંથલી પેટા વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા પ્રોજેકટ નું

કાયગપાલક ઇજનેર

સમારકામ કરવા બાબતે મુ.આખા ર્ામે

૧૧૧૨૭૨

મુકેલ છે તથા સદર લાઇન

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

મારી વાડીએ જે કનેર્કશન આવે છે તે

સમારકામ હાથ િરી જેમાું કરવા પાત્ર કામર્ીરી

વવભાર્-૨.

આજની તારીખે જુનાર્ઢ જજલ્લા માું

માું નવુું વીજ ટ્રાન્સફોમગર ૧(૨૫ કે વીએ),એચટી

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

લાુંબામાું લાુંબી એલ ટી લાઇન અંદાજજત

લાઇન ૧૫૦ મીટર અને દૂ ર કરવાની એલટી

3200 ફૂટ લાુંબી છે અને મારી વાડીએ

લાઇન

આવતા પોલ અને એકદમ ત્રાસા છે લ્લા

તા.૨૫.૦૯.૧૫ ના રોજ પ ૂર્ગ કરે લ છે .

૬૦૦

દૂ ર

કરી

સદર

વુંથલી

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

કામર્ીરી

ત્રર્ વષગથી થયેલ તેને સીિા કરી વાયર
ખેચવા માટે વારું વાર વુંથલી દડવવજન માું
લેબખતમાું તેમજ રૂબરૂ રજૂઆત કરવા
છતાું આજ સુિી પોલ સીિા કરી વાયર
ખેચવામાું આવેલ નથી.અત્યારે

અમુક

જગ્યાએ તાર ,આપર્ે હાથ ઊચો કરીએ
એટલે પુર્ી જાય તેટલા નીચા આવી
ર્યા છે .જેથી કોઈ મોટો અકસ્માત થતાું
પહેલા તાત્કાબલક સમારકામ કરી આપવા
અને બને તો આ લાઇન ને એલ ટી
માથી ઇલેવન કરી આપવા વવનુંતી.
૩૩

શ્રી કરશનભાઈ

વવશેષમાું જર્ાવવાનુું કે ,મુ,આખા ર્ામે

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર વુંથલી દ્વારા પત્ર

શ્રી પી એન

જુનાર્ઢ

રામભાઇ જીલદડયા

છે લ્લા દોઢ વષગથી હેલ્પર ની જગ્યા

નું-વીએસડી/૪૪૧૫

થી

આજકીયા,

ગ્રામ્ય-૨

,મુ.મુંર્લપ ૂર.

ખાલી છે .આખા ર્ામે હેલ્પર ન હોવાથી

શ્રી.એચ.બી.વાઘેલા.ઈલે

ની

કાયગપાલક ઇજનેર

ર્ામના ગ્રાહકોને લાઇટ રીપેરીંર્ માટે

વનમણ ૂક સદર આખા ર્ામે કરે લ છે .

તા:-૧૯.૦૮.૨૦૧૫
આસી.વીએસ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

કલાકો સુિી રાહ જોવી પડે છે .કારર્કે

વવભાર્-૨.

ખેતીવાડીનો

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

પાવર,કે શોદથી

આવે

છે

અને રીપેરીંર્ કામ ,વુંથલી દડવવજન ને
રીપેરીંર્

કરવાનુું

હોય

જેથી

ફોલ્ટ

રીપેરીંર્ કરવામાું ઘર્ો સમય જતો રહે
છે .માટે આખા ર્ામે વવલેજ હેલ્પર ની
ખાલી જગ્યા ઉપર હેલ્પર ની વનમણ ૂક

આપવા આપ સાહેબ ને વવનુંતી છે .
૩૪

નરસીભાઈ

નાથાભાઇ

સદર

વીજ

કનેર્કશન

જુવનયર

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

વેકરીયા,ર્ામ.શાપર,પેટા

વવભાર્-

,વવસાવદર -૧ પેટા વવભાર્ીય કચેરી દ્વારા તા:-

દોમડીયા,

,ભારતીય દકશાન

વવસાવદર-૧,તાલુકા-વવસાવદર,ગ્રાહક નું-

૨૦.૦૭.૨૦૧૫ ચેક કરવામાું આવેલ જે મુજબ

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

૩૫૯૨૯૦૦૩૩૮૬ ને વીજ કું પની દ્વારા

કરારીત વવજભાર ૭.૫ હો.પાવર ઉપરાુંત ની

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ખોટુંુ બબલ આપેલ તે રદ કરવા બાબતે

૩.૦ હો.પાવર ની અન્ય મોટર પર્ ઉપયોર્માું

વવભાર્-૧.

લેવાતી

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

હોવાનુું

જોવા

મળતા

ઈજનેરશ્રી

કું પની

ના

શ્રી વી એમ

વવસાવદર-

જુનાર્ઢ

૧

ગ્રામ્ય-૧

મેંદરડા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

પ્રવતગમાન વનયમાનુસાર વિારાની ૩હો.પાવર
ની મોટર નુું રૂ.૧૪૪૦૦ .૦૦ નુું વીજ બબલ
કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમાનુસાર વીજ બબલ
તા:-૨૯.૦૭.૧૫ ના રોજ

આપવામાું આવેલ

અને ગ્રાહક ની રજૂઆત ના આિારે આખરી
આકારર્ી બબલ રૂ.૧૧૫૨૦ નુું આપવામાું આવેલ
જે ગ્રાહક દ્વારા તા:-૧૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ
રસીદ નું-૫૭૫૨૬૨ થી ભરપાઈ કરી આપવામાું
આવેલ છે .
૩૫

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

ર્ોબરભાઈ

હીરાભાઈ

વેકરીયા

સદર

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

,ર્ામ.મોટી

વવભાર્-

૧૫.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

,ભારતીય દકશાન

મેંદરડા,તાલુકા-મેંદરડા,ગ્રાહક

નું-

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

૮૦૩૧૪૦૦૩૦૯૬ ને વીજ કું પની દ્વારા

વીજ ભાર કરતાું ૧ હો.પાવર નો વિારાનો વીજ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ખોટુંુ બબલ આપેલ તે રદ કરવા બાબતે

વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન પર

વવભાર્-૨.

સરે રાશ વોલ્ટે જ ૩૨૭.૩ તથા એંવપયર ૩૨.૬૩

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

ખોડીયાર

,પેટા

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ
મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬
હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ રૂ.૪૮૦૦
નુું તા:-૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપેલ છે .જે
બબલ બાબતે તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ને
સાુંભળીને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ
રૂ.૪૦૦૦

,રસીદ

કરવામાું આવેલ છે .

નું.૬૭૭૮૩૮

થી

ભરપાઇ

શ્રી પી એન

ગ્રામ્ય-૨

૩૬

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

વવઠલભાઈ

ર્ોબરભાઈ,ર્ામ.મોટી

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

ખોડીયાર ,પેટા વવભાર્-મેંદરડા,તાલુકા-

૧૫.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

,ભારતીય દકશાન

મેંદરડા,ગ્રાહક

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

વીજ કું પની દ્વારા ખોટુંુ બબલ આપેલ તે

વીજ ભાર કરતાું ૧.૫

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

રદ કરવા બાબતે

વીજ વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન

વવભાર્-૨.

પર

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

નું-૮૦૩૧૪૦૦૩૭૮૯

ને

સદર

કે સ

માું વીજ

સરે રાશ

વોલ્ટે જ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

હો.પાવર નો વિારાનો
૩૪૭

તથા

એંવપયર

શ્રી પી એન

મેંદરડા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

૩૦.૧૯ નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન
વનયમ મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ
૧૨૬ હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ
રૂ.૭૨૦૦ નુું તા:-૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપેલ
છે . જે બબલ બાબતે તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ
ગ્રાહક ને સાુંભળીને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૯.૦૭.૧૫
ના રોજ રૂ.૫૮૫૦ ,રસીદ નું.૨૯૩૬૭૨

થી

ભરપાઇ કરવામાું આવેલ છે .
૩૭

સમજુભાઇ

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

જસમતભાઇ

સદર

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

પટોળીયા,ર્ામ.મોટી

ખોડીયાર,પેટા

૧૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

,ભારતીય દકશાન

વવભાર્-મેંદરડા,તાલુકા-મેંદરડા,ગ્રાહક નું-

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

૮૦૩૧૪૦૦૩૪૦૧ ને વીજ કું પની દ્વારા

વીજ ભાર કરતાું ૧ હો.પાવર નો વિારાનો વીજ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ખોટુંુ બબલ આપેલ તે રદ કરવા બાબતે

વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન પર

વવભાર્-૨.

સરે રાશ વોલ્ટે જ ૩૪૪

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

તથા એંવપયર ૨૪.૯૨

નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ
મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬
હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ રૂ.૪૮૦૦
નુું તા:-૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપેલ છે . જે
બબલ બાબતે તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ને
સાુંભળીને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૯ .૦૭.૧૫ ના રોજ
રૂ.૪૦૦૦

,રસીદ

કરવામાું આવેલ છે .

નું.૨૯૩૬૭૭

થી

ભરપાઇ

શ્રી પી એન

મેંદરડા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૩૮

શ્રી સમજુભાઇ

અમારે હો.પાવર પ્રમાર્ે મોટર હોય જે

સદર

જસમતભાઇ

લો-વોલ્ટે જ ને દહસાબે અમોને ૧ હો.પાવર

૧૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

પટોળીયા,ર્ામ.મો

નો વીજ ચોરી નાખેલ હોય હાલ પ ૂરતા

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

ટી ખોડીયાર

વોલ્ટે જ આપીને અમારી મોટર ચેક કરીને

વીજ ભાર કરતાું ૧ હો.પાવર નો વિારાનો વીજ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

અમોને ખોટી રીતે આપેલ બબલમાુંથી

વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન પર

વવભાર્-૨.

મુર્કત કરવા.

સરે રાશ વોલ્ટે જ ૩૪૪

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

તથા એંવપયર ૨૪.૯૨

શ્રી પી એન

મેંદરડા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ
મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬
હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ રૂ.૪૮૦૦
નુું તા:-૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપેલ છે . જે
બબલ બાબતે તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ને
સાુંભળીને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૯ .૦૭.૧૫ ના રોજ
રૂ.૪૦૦૦

,રસીદ

નું.૨૯૩૬૭૭

થી

ભરપાઇ

કરવામાું આવેલ છે .
૩૯

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

વવઠલભાઈ

હીરાભાઈ

વેકરીયા

સદર

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

,ર્ામ.મોટી

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

ખોડીયાર,પેટા

વવભાર્-

૧૫.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

,ભારતીય દકશાન

મેંદરડા,તાલુકા-મેંદરડા,ગ્રાહક

નું-

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

૮૦૩૧૪૦૦૩૮૯૪ ને વીજ કું પની દ્વારા

વીજ ભાર કરતાું ૧ હો.પાવર નો વિારાનો વીજ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ખોટુંુ બબલ આપેલ તે રદ કરવા બાબતે

વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન પર

વવભાર્-૨.

સરે રાશ વોલ્ટે જ ૩૨૬.૬ તથા એંવપયર ૩૧.૯૬

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમ
મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬
હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ રૂ.૪૮૦૦
નુું

તા:-૧૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપેલ છે . જે

બબલ બાબતે તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ને
સાુંભળીને ગ્રાહક દ્વારા તા:-૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ
રૂ.૪૦૦૦

,રસીદ

કરવામાું આવેલ છે .

નું.૬૭૭૯૪૫

થી

ભરપાઇ

શ્રી પી એન

મેંદરડા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૪૦

શ્રી ઉકાભાઈ

શ્રી

જીવરાજભાઈ

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

,ર્ામ.ચોરવાડી

,ભારતીય દકશાન

,તાલુકા-જુનાર્ઢ, ને ચોરવાડી ર્ામમાું

ટ્રાન્સફોમગર ના સ્થળ ફેરફાર માટે તા.૨૩.૦૮.૧૫

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ ,મુ.બબલખા

ખેતીવાડી વવસ્તાર માું ર્ે ડીયાના રસ્તે

ના રોજ નુંબર ૧૧૩૧૮ ,રકમ-રૂ.૭૨૦૦ થી

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

પીજીવીસીએલ ની માબલકીનુું ટ્રાન્સફોમગર

તાુંવત્રક મુંજૂરી માટે મુંજૂર કરે લ છે જેમાું ૧ વીજ

વવભાર્-૧.

નડતરરૂપ હોય ફેરવવા બાબતે.

પોલ ફેરવી ટ્રાન્સફોમગર સલામત સ્થળે ખસેડી

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

,પેટા

રાજાભાઈ
વવભાર્-બબલખા

સદર રજૂઆત ના આિારે સવે કાયગ તા:-

શ્રી વી એમ

૨૩.૦૮.૨૦૧૫

દોમડીયા,

ના

રોજ

હાથ

િરી

સદર

બબલખા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

તા.૩૦.૦૮.૧૫ ના રોજ સદર રજૂઆત નુું સુખદ
વનરાકરર્ કરે લ છે .
૪૧

શ્રી રામજીભાઇ

આપની

કું પની

ર્ોવવિંદભાઇ

૩૬૦૦૯૦૦૨૭૫૩

નુું

ગ્રાહક

નુંબર-

સદર વીજ કનેર્કશન નાયબ ઇજનેર બબલખા

શ્રી વી એમ

ખેતીવાડી

દ્વારા તા:-૨૩.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ ચેક કરવામાું

દોમડીયા,

કાપડીયા

કનેર્કશનમાું ખોટુંુ વપરાશનુું રૂ/-૧૨૦૦૦

આવેલ જેમાું ગ્રાહકનો કરારીત વવજભાર ૫

કાયગપાલક ઇજનેર

,રહે.બાદલપુર

નુું તા:-૨૩.૦૪.૨૦૧૫ નુું વીજ બબલ રદ

હો.પાવર ના બદલે ૭.૫ હો.પાવર ની મોટરનુું

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

કરવા બાબતે.

વીજ જોડાર્ હોઈ વનયમાનુસાર ૨.૫ હો.પાવર

વવભાર્-૧.

નુું વીજ અવિવનયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

વાળું

બબલખા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

મુજબ લોડ વિારાનુું રૂ.૧૨૦૦૦ નુું પુરવર્ી
બબલ તા:-૧૧.૦૫.૧૫ ના રોજ વીજ કું પની ના
પ્રવતગમાન

વનયમાનુસાર

આપવામાું

આવેલ

અને ગ્રાહકની રજૂઆત ના આિારે નાયબ
ઇજનેર દ્વારા સદર બબલની રકમ ના હપ્તા કરી
જેમાથી

પ્રથમ

હપ્તો

રૂ.૬૦૦૦

નો

તા:-

૨૦.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ રસીદ નું ૫૪૭૦૬૫ થી
ભરપાઈ કરાવેલ છે .
૪૨

શ્રી મનસુખભાઇ

જુનાર્ઢ તાલુકાનાું ખેતીવાડી વવસ્તારમાું

સામાન્ય

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

વીજળીના પ્રશ્નો જેવાકે ટીસી બળી જાય

કલાકમાું બદલવામાું આવે છે .તથા ફદરયાદનુું

દોમડીયા,

,ભારતીય દકસાન

તો કે ટલા સમયમાું બદલે ,લાઇન ફોલ્ટ

વનરાકરર્ ૨૪ કલાકમાું કરવામાું આવે છે .

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ,ર્ામ.ઝાુંઝરડા

નોંિાવ્યા પછી કે ટલા સમયે રીપેર થાય.

સુંજોર્ોમાું

બળે લ

ટ્રાન્સફોમગર

૭૨

શ્રી વી એમ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય
વવભાર્-૧. નું૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૪૩

શ્રી મનસુખભાઇ

પીજીવીસીએલ ના મનઘડત પદરપત્ર થી

વીજ અવિવનયમ મુજબ ચેદકિંર્ ની કાયગવાહી

શ્રી વી એમ

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

ખેડૂતોને વર્ર વાકે ખોટા બબલો આપેલ

કરવામાું આવે છે અને ચેદકિંર્ સમયે હાજર રહેલ

દોમડીયા,

,ભારતીય દકસાન

છે .તે રદ કરવાને વીજ અવિવનયમ મુજબ

પ્રવતવનવિ ને ચેદકિંર્ શીટ ની નકલ આપવામાું

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ,ર્ામ.ઝાુંઝરડા

ચેદકિંર્

આવે છે આમ છતાું ચેદકિંર્ અવિકારી ને જરૂરી

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સ ૂચના આપેલ છે .

વવભાર્-૧.

વખતે

કાયગવાહી કરવી તથા
ગ્રાહકને

ચોરી

ચેદકિંર્

બાબતની

જાર્કારીને ચેદકિંર્ સીટની નકલ આપવી

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

ત્યારબાદજ બબલ વનયમમુજબ આપવુું
જોઇએ.
૪૪

શ્રી મનસુખભાઇ

લાઇન મેન્ટે નન્સ ના લાખો રૂવપયાના

ગ્રાહકોને સાતત્ય પ ૂવગક વીજ પુરવઠો મળી રહે

શ્રી વી એમ

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

બબલ ઉઘરાવવામાું આવેછે.પરું ર્ ુ હાલની

તે ધ્યાન માું રાખી સમયાુંતરે વીજ રે ષાઓ

દોમડીયા,

,ભારતીય દકસાન

તકે ખેતરમાું વષોથી થાુંભલા ને વીજ

,વીજ ટ્રાન્સફોમગરો નુું સમારકામ આયોજન પ ૂવગક

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ,ર્ામ.ઝાુંઝરડા

વાયરો લટકતી સ્સ્થવત ને લીિે ખેડૂતો

કરવામાું

આવે

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

અકસ્માતોનો ભોર્ બને છે .અને ટીસી

સુંભવવત

નેટવકગ

,લાઇન ,પેટી,ફય ૂઝ ,ને વાયર ,વમટર માું

તાત્કાબલક મેનટે નન્સ કરવામાું આવે છે .

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

છે .તદ
ધ્યાન

ઉપરાુંત
માું

અકસ્માત

આવ્યે

તેન ુંુ

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

વવભાર્-૧.

ખામીને કારર્ે વીજ ઉપકરર્ો બળી જતાું
હોય છે .ખેડૂતોને આવથિક મોટુંુ નુકસાન
ભોર્વવુું પડે છે .
૪૫

શ્રી મનસુખભાઇ

નવા વીજ કનેર્કશન આપવામાું ઓન-

નવા વીજ કનેર્કશનો માું ઓન-લાઇન પ્રકીયા

શ્રી વી એમ

પટોળીયા,પ્રમુખશ્રી

લાઇન પ્રદક્રયા છે .પરું ર્ ુ કનેર્કશન મુંજૂર

છે .થ્રી ફેસ ખેતીવાડી વવજજોડાર્ વસવાય ની

દોમડીયા,

,ભારતીય દકસાન

થયા પછી કે ટલા દદવસમાું સવે ને કે ટલા

અરજીઓમાું અંદાજપત્ર દદવસ-૭ માું સવે કરી

કાયગપાલક ઇજનેર

સુંઘ,ર્ામ.ઝાુંઝરડા

દદવસમાું કોટે સન ને ક્યારે લાઇન ઊભી

અંદાજપત્ર આપવાની પદ્વત પ્રવતે છે .તાુંવત્રક

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

કરવાના વનયમો છે ખરા ને નવી લાઇન

કે ટેર્રી મુજબ A-કે ટેર્રી ના વીજ જોડાર્ ૨૦

વવભાર્-૧.

માું ખેડૂતોની મુંજૂરી લેવામાું આવે છે કે

દદવસ માું અને અન્ય કે ટેર્રી ના વીજ જોડાર્

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

કે મ ,તાત્કાબલક સવે કરે લી જગ્યાને બદલે

ની લાઇન ઊભી કરવાની સમય મયાગદા ૧૨૦

બીજી જગ્યાએ લાઇન ઊભી થઈ જાય

દદવસની છે .નવી લાઇન ઊભી કરવા માટે ની

છે .તેન ુંુ કારર્ શુ.ું

માુંર્ર્ી કરતી વખ્તે અરજદારશ્રી ને સાથે રાખી
મોજર્ી કરવામાું આવે છે . તાત્કાબલક સવે કરે લી
જગ્યાને બદલે બીજી જગ્યાએ લાઇન ઊભી થઈ
જાય છે તે બાબતે કોઈ ચોક્કસ કે સ હોઈ તો તે
બાબતે સ્થાવનક કચેરીને ર્રુ ું ત
જેથી ત્વદરત કાયગવાહી કરી શકાય.

જાર્ કરવી

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૪૬

શ્રી મનજીભાઇ

લાઇન ફોલ્ટ થાય ફોલ્ટ નોંિાવ્યા પછી

લાઇન ફોલ્ટ થાય ફોલ્ટ નોંિાવ્યા પછી ફોલ્ટ

શ્રી વી એમ

જેરામભાઇ

કે ટલા સમયમાું ફોલ્ટ રીપેર કરશો ને

રીપેર સામાન્ય સુંજોર્ોમાું ૨૪ કલાક માું ફોલ્ટ

દોમડીયા,

પોસીયા,રહે.ખામ

ટીસી બળી ર્યા પછી કે ટલા સમયમાું

નુું વનરાકરર્ કરવામાું આવે છે તથા સામાન્ય

કાયગપાલક ઇજનેર

ધ્રોળ

નાખવાના વનયમ છે .ખેડૂતને આઠ થી

સુંજોર્ોમાું

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

દસ દદવસે ટીસી બદ્લવામાું આવે કે

ટ્રાન્સફોમગર ૭૨ કલાકમાું બદલવા માટે કાયગવાહી

વવભાર્-૧.

ફોલ્ટ દરપેદરિંર્ કરવામાું આવે તો પાક

કરવામાું આવે છે .

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

ગ્રામીર્

વવસ્તારમાું

બળે લ

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

રૂરલ

ગ્રામ્ય-૧

બબલખા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

સુકાય જાય છે માટે જીઇબી ના વનયમ
કે ટલા સમયમાું ફોલ્ટ દરપેદરિંર્ થાય ને
કે ટલા દદવસે ટીસી બદલાય તેનો યોગ્ય
જવાબ આપવો.
૪૭

શ્રી રવતભાઈ

રામેશ્વર ખેતીવાડી ફીડર માું દે વાર્ીવાળા

સદર રજૂઆત ના આિારે સવે કાયગ તા:-

શ્રી વી એમ

સમજુભાઇ

ગ્રુપ થી દે સાઇ વાળા ગ્રુપ સુિી ૧૧ કે વી

૨૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ હાથ િરી સદર ૧૧ કે વી

દોમડીયા,

પાઘડાળા,મુ.રામેશ્વ

લાઇન વાયર ખુબજ જૂના તથા જર્જદરત

લાઇન વાયરના સમારકામ માટે નો પ્રોજેકટ

કાયગપાલક ઇજનેર

ર

હોય અને તેના કારર્ે અવાર નવાર

તા.૨૩.૦૮.૧૫ ના રોજ નુંબર ૧૧૧૩૮૦ તથા

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ફોલ્ટ થતો જેથી દે વાર્ી વાળા ગ્રુપ થી

૧૧૧૪૬૭

બને લોડ સાઇડના વાયર બદલી આપવા

જેમાું બદલવા પાત્ર કુ લ ૧૮ કીમી જર્જદરત

નમ્ર વવનુંતી.

વાયર બદલવાની કાયગવાહી તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૫
ના

થી તાુંવત્રક મુંજૂરી મળી ર્યેલ છે

ગ્રામ્ય-૧

વવભાર્-૧.
નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

રોજ પ ૂર્ગ કરી રજૂઆતનુું સુખદ વનરાકરર્

કરવામાું આવેલ છે .
૪૮

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂતો જયારે કું પલેન લખાવે ત્યારે દરે ક

સદર બાબતની જરૂરી સ ૂચના જુનાર્ઢ વર્ળ
ગુ

શ્રી એમ એચ

સીડા

ખેડૂતને કું પલેન નુંબર આપવા જોઇએ

કચેરી

મોરજદરયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

જેથી ઓન પેપર રહે.

ઈજનેરશ્રી

સમાજ –જુનાર્ઢ

૪૯

ની

દરે ક
ને

પત્ર

ક્ષેત્રીય
નું

કચેરીના

નાયબ

એસીજેએનડી/ટે ક-૫

/૫૫૭૯ તા:-૨૧.૦૮.૨૦૧૫ થી આપેલ છે .

-

જુનાર્ઢ
વર્ુળ
ગ

અવિક્ષક ઇજનેર
શ્રી,વર્ળ
ગુ

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

કચેરી,જુનાર્ઢ.

વાદ

નું-૯૮૨૫૬૦૩૧૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

જુનાર્ઢ જજલ્લા PGVCL સરકારશ્રીના

પી.જી.વી.સી.એલ કું પની સરકારશ્રી ના પરીપત્ર

શ્રી વી એમ

સીડા

પદરપત્ર મુજબ કામ કરવા જોઇએ કે

મુજબ તેમજ કું પની ના પ્રવતગમાન વનયમાનુસાર

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

પોતાની મરજી મુજબ.

કામ કરે છે .

કાયગપાલક ઇજનેર

સમાજ –જુનાર્ઢ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૫૦

૫૧

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂતના

સીડા

તાત્કાબલક બદલી નાખવા જોઈએ.ખેડૂતને

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

ખોટી રીતે હેરાન કરવા ન જોઈએ.

T.C.

બળી

જાય

ત્યારે

જયારે ટી.સી. બળી જાય છે ત્યારે અગ્રતા ક્રમ

શ્રી વી એમ

અનુસાર તાત્કાલીક બદલવામાું આવે છે .

દોમડીયા,
શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂતો જયારે નવી અરજી કરે ત્યારે

દરે ક પેટાવવભાર્ કચેરીની બહાર અરજદાર /

શ્રી વી એમ

સીડા

એવન

ગ્રાહક ના કોઇપર્ કામ સબબ એક હેલ્પ ડેસ્ક /

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

જોઈએ.જેથી એજન્ટ પ્રથા બુંિ થાય.

કમગચારી નીમાયેલ છે તે બાબતનુ માર્ગદશગક

કાયગપાલક ઇજનેર
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બોડગ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

લર્ાડેલ છે .

PGVCL

ભરી

આપવુું

જે તે

પેટાવવભાર્ીય કચેરીની બહાર

૫૩

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

વવભાર્-૧. નું-

વાદ
૫૨

જુનાર્ઢ

કાયગપાલક ઇજનેર
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ફોમગ

-

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂતની વાડીએ પાવર આવે તે પહેલા

ખેડુતની વાડી એ પાવર આવે તે પહેલા તથા

શ્રી વી એમ

સીડા

T.R. ભરવા માટે દબાર્ કરવામાું આવે

ટી.આર વર્ર ર્કવોટે શન લેવા માટે પર્ દબાર્

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

છે ,અને

T.R.વર્ર

કરવામાું આવર્ ુ નથી.વવશેષ માું ટે સ્ટ દરપોટગ

કાયગપાલક ઇજનેર

સમાજ –જુનાર્ઢ

આવર્ ુંુ

નથી.તે

અને

(ટી.આર) ભરવા માટે દબાર્ કરવામાું આવર્ ુ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

અયોગ્ય છે . T.R.ઓન લાઇન ભરાવુું

નથી. અરજદાર તરફથી જીઇઆરસી સપ્લાઇ

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

જોઈએ

કોડ ૪.૬.૨ મુજબ લેવામાું આવે છે .

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

જે ખેડૂત પાસેથી લાઇન લુંબાઈ ચાર્જ

સામાન્ય રીતે સ્થળ સવે મુજબ લાઇન ઉભી

શ્રી વી એમ

સીડા

વિારે

ખેડૂતને

કરવામાું આવે છે અને તત્કાલ કનેકશનમાું

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

વિારાની રકમ પરત મળવી જોઈએ.

વિારે

તો

કાયગપાલક ઇજનેર
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વનયમાનુસાર વિારાનો લાઇન ચાર્જ વસુલ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

કરવામાું આવે છે . વવશેષ માું ખેડૂત પાસેથી

વવભાર્-૧.

વાદ

લાઇન લુંબાઈ ચાર્જ જીઇઆરસી ના વષગ ૨૦૦૫

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

વસ ૂલ

કોટે શન

લેવામાું

ર્ે રબુંિારર્ીય

કરે લ

છે

તે

લાઇન

ઉભી

કરવામાું

આવે

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

ના નોદટદફકે શન નું-૯,ચેપ્ટર ૭ તથા ર્કલૉજ નું
૧૦ મુજબ વસ ૂલવામાું આવે છે .
૫૪

શ્રી મહુંમદભાઈ

જે ખેડૂતના રે ગ્યુલર વારામા કનેર્કશન

નવા ખેતીવાડી કનેકશનો તાુંત્રીક શક્યતા મુજબ

શ્રી વી એમ

સીડા, ,મુંત્રીશ્રી,

પાસ થાય તેમને એર્કસ્ટ્રા T.C. આપવુું

આપવામાું આવે છે જેમાું જરૂરીયાત મુજબના

દોમડીયા, કા.ઇ.શ્રી,

ખેડૂત સમાજ–

જોઈએ.(ખુશી યોજના મુજબ)

વવજભાર મુજબ સબ સ્ટે શનને વિારે ક્ષમતાનુ

જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

જુનાર્ઢ,હેડ.ઓદફ

મુકી અથવા નવુ સબ સ્ટે શન મ ૂકી વીજ જોડાર્

વવભાર્-૧. નું-

સ.અમદાવાદ

આપવાની કાયગવાહી કરવામાું આવે છે .

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૫૫

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂતને કનેર્કશન પાસ થાય ત્યારે સવે

ખેડૂતોના નવા વીજ જોડાર્ નુું સવે કામ કરતી

શ્રી વી એમ

સીડા

કરવા માટે ખેડૂતની ફળદ્ર ુપ જમીન ઓછી

વખતે તાુંવત્રક રીતે સ ૂબચત લાઇન સીિી તથા

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

જાય તે ધ્યાનમાું રાખી અને શેઢા ઉપર

ટુકા અંતરની હોવી જરૂરી છે કે જેથી ભવવષ્યમાું

કાયગપાલક ઇજનેર
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સવે કરવુું જોઈએ.જેથી કામ ઝડપી અને

વીજ વવક્ષેપ નુું પ્રમાર્ ઘટાડી શકાય.વવશેષ માું

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

વવવાદ વર્ર કામ થઈ જાય.

લાઇન લુંબાઈ નુું પ્રમાર્ ઓછું હોય તો લાઇન

વવભાર્-૧.

ના ખચગ માું પર્ ઘટાડો થાય અને સરકારશ્રી ના

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

વાદ

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

નીવત

ગ્રામ્ય-૧

ગ્રાન્ટ બજેટ માું વધુમાું વધુ વીજ જોડાર્ આપી
શકાય અને વીજ વ્યય કે જે રાષ્ટ્રીય લોસ છે
તેમાું પર્ ઘટાડો થઈ શકે છે .
૫૬

૫૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

જે ખેડૂત પાસે વમટર હોય તેની પાસેથી

મીટર ટે રીફ વાળા ગ્રાહકોને લોડ વિારા નુ

શ્રી વી એમ

સીડા

લોડ વિારાનો દું ડ ની વસ ૂલાત કરવી ન

બીલ આપવામાું આવર્ ુ નથી.

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

જોઈએ.તે ર્ે રબુંિારર્ીય છે .

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

વવભાર્-૧.નું-

વાદ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

એજી વવસ્તારમાું લાઇન નુું કામ ચોમાસા

દરે ક

સીડા

પહેલા

વધુમાું વધુ કામર્ીરી કરવામાું આવે છે . વરસાદ

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

ચોમાસા દરમ્યાન ખેડૂતોને નુકસાની ન

અથવા

જયારે

કાયગપાલક ઇજનેર
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વેઠવી પડે.

વવજલાઇનમાું ફોલ્ટ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વવજ

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

પુરવઠો પુન: સ્થાપીત કરવા માટે ચોમાસાની

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

સીઝનમાું ઇમરજન્સીમાું મેનટે નન્સની કામર્ીરી

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

કરવુું

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

કાયગપાલક ઇજનેર
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દરવષે

-

જોઈએ.જેથી

પેટાવવભાર્

કચેરીમાું

વાવાઝોડાની

પ્રી

મોનશુનની

સ્થીતીમાું

શ્રી વી એમ

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

કરવામાું આવે છે .
૫૮

શ્રી મહુંમદભાઈ

ખેડૂત પાસે ૧૦ એચ.પી.નુું કનેર્કશન હોય

જીયુવીએનએલ

સીડા

તો ૫ + ૫ =૧૦ જેથી બે

સીઇ/જીયુવીએનએલ/આરઇ/૮૭

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

ચલાવવાની છૂટછાટ મળવી જોઈએ (

૦૭.૦૬.૨૦૦૬ મુજબ એક જ સવે નુંબરમાું

કાયગપાલક ઇજનેર
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એક જ સવે નુંબરમાું)

હયાત ખેતીવાડીના વવજ જોડાર્ દીઠ બે મોટર

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ચલાવવાની મુંજૂરી આપી શકાય નહી.

વવભાર્-૧. નું-

,હેડ.ઓદફસ.અમદા
વાદ

મોટર

ના

પદરપત્ર

નું

.
તા.

શ્રી વી એમ
દોમડીયા,

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

વવષયક

૫૯

૬૦

શ્રી મહુંમદભાઈ

જે ખેડૂત પાસે પાવર (V) પ ૂરા નથી

લો વોલ્ટે જના પ્રશ્નો દુર કરવા નવા ૬૬ કે .વી.

શ્રી વી એમ

સીડા

મળતા ત્યાું પાવર પ ૂરો આપવો જોઈએ

સબ

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

જેથી મોટર A ઓછા થાય છે .અને T.C.ને

વવભાજનની કામર્ીરી કરવામાું આવે છે આમ

કાયગપાલક ઇજનેર
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નુકસાન ન થાય.

છતા જો કોઇ વ્યર્કતીર્ત ગ્રુપ કે લાઇન નો પ્રશ્ન

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

હોય તો જે તે પેટાવવભાર્ કચેરીના નાયબ

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

ઇજનેરનો સુંપકગ કરવો

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

સ્ટે શનો

તથા

૧૧.

કે .વી.

ફીડરોના

શ્રી મહુંમદભાઈ

જે ખેડૂતની વાડી ઉપર વમટર હોય ત્યારે

મીટર રીડર પ્રોગ્રામ અન્વયે ગ્રામ પુંચાયત

શ્રી વી એમ

સીડા

વમટર રીડર બબલ બનાવા જાય ત્યારે

કચેરીને અર્ાઉ જાર્ કરવામાું આવશે કે જેથી

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

ખેડૂતને

બબલ બનાવવા જાય ત્યારે મીટર રીદડિંર્ ની

કાયગપાલક ઇજનેર
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જોઈએ.જેથી બુંિ બબલ ન અપાય અને

વવર્ત મળી શકે .

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

ખેડૂતોને યોગ્ય પૈસા ભરવા પડે.

મોબાઇલ

થી

જાર્

કરવી

૬૨

૬૩

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

વવભાર્-૧. નું-

વાદ
૬૧

-

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

PGVCL કમગચારી દ્વારા દરે ક ર્ામમાું

આ બાબતની સમયાુંતરે PGVCL કું પની દ્વારા

શ્રી વી એમ

સીડા

ચોરી ન કરવી અને બીજી ઘર્ી યોગ્ય

ગ્રામ સભાઓ ર્ામમાું યોજવામાું આવે છે .

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

માદહતી

સમાજ –જુનાર્ઢ

આયોજન કરવુું જોઈએ.

આપવા

માટે

મીદટિંર્

નુું

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

કાયગપાલક ઇજનેર
શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

PGVCL ની વડી કચેરી દ્વારા કમગચારીને

જે વવજ ફીડરોમાું તેના તાુંત્રીક લોસ કરતા વવજ

શ્રી વી એમ

સીડા

ફરજજયાત ત્રર્ ખેડૂતોને દરરોજ પકડવા

લોશ વધુ જર્ાતો હોય તેવા વીજ ફીડરો ઉપર

દોમડીયા,

,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

તેવી માદહતી આપવામાું ન આવવી

વીજ ચેકીંર્ કરવામાું આવર્ ુ હોય છે .

કાયગપાલક ઇજનેર

સમાજ –જુનાર્ઢ

જોઈએ.જેથી વનદોષ ખેડૂતને અન્યાય ન

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

થાય.( ત્રર્ કે શ પકડવા ર્ે રબુંિારર્ીય

વવભાર્-૧. નું-

વાદ

છે )

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી મહુંમદભાઈ

PGVCL દ્વારા જે માદહતી આપવામાું

ગ્રાહક/

સીડા,મુંત્રીશ્રી,ખેડૂત

આવેતે માદહતી શુદ્ ગુજરાતીમાું આપવી

ગુજરાતીમાું આપવા માટે નો શક્ય તેટલો પ્રયત્ન

દોમડીયા, કા.ઇ.શ્રી,

સમાજ –જુનાર્ઢ

જોઈએ.તેથી

કરવામાું આવે છે .

જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

,હેડ.ઓદફસ.અમદા

સમાજવામાું તકલીફ

વાદ

ગુજરાતીમાું આપવા જોઈએ )

નાનામાું

-

નાના

ખેડૂતને

ન પડે.(પદરપત્ર

અરજદારને

લર્તી

ુ ગ
સુંપર્

માહીતી

શ્રી વી એમ

વવભાર્-૧. નું૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૬૪

શ્રી મોહનભાઇ

નવા ર્કનેર્કશન ખેતીવાડીમાું ટીસી અલર્

નવા ખેતીવાડી કનેકશનો તાુંત્રીક શક્યતા મુજબ

શ્રી વી એમ

મેઘજીભાઇ

આપવા બાબતે

આપવામાું આવે છે જેમાું જરૂરીયાત મુજબના

દોમડીયા,

િોરાજીયા,મુ.ઝાુંઝ

વવજભાર મુજબ સબ સ્ટે શનને વિારે ક્ષમતાનુ

કાયગપાલક ઇજનેર

રડા

મુકી અથવા નવુ સબ સ્ટે શન મ ૂકી વીજ જોડાર્

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

આપવાની કાયગવાહી કરવામાું આવે છે .

વવભાર્-૧. નું-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

રૂરલ

ગ્રામ્ય-૧

સેટેલાઈટ

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭
૬૫

૬૬

૬૭

શ્રી કમલેશભાઈ

મારા મકાનની પાછળ જે ૬૬ કે વી

નાયબ

ઇજનેરશ્રી

નાનજીભાઈ

લાઇન નીકળે છે તે અત્યારે સાવ જુકી

કચેરી,સેટેલાઈટ દ્વારા તા.૨૭.૧૦.૧૫ ના રોજ

માવાર્ી,કાયગપાલક

િોરાજીયા,મુ.ઝાુંઝ

ર્યેલ છે અને તાર્ીયા છૂટા પડી ર્યા

સ્થળ તપાસ કરે લ જે અંતર્ગત જરૂરી લાઇન

ઇજનેર

રડા

છે તે માટે યોગ્ય કરવા રજૂઆત છે .

સમારકામ તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ પ ૂર્ગ કરી

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

રજૂઆત નુું સુખદ વનરાકરર્ કરવામાું આવેલ

વવભાર્

છે .

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

નાયબ

ઇરફાનભાઈ

જેટલા કનેર્કશન હોય અને સવવિસ લાઇન

સેન્ટ્રલ દ્વારા સ્થળ ખરાઈ કરવામાું આવેલ તથા

માવાર્ી,કાયગપાલક

કાદરભાઈ,મુ.જુના

અવતશય નીચી હોય જેથી લાઇન સરખી

સદર રજૂઆત મુજબ કે બલ નુું જરૂરી સમારકામ

ઇજનેર

ર્ઢ

કરી

તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ

જવા

તથા

કચેરી,

માું પ ૂર્ગ કરી અને

શ્રી પી એચ

રજૂઆત નુું સુખદ વનરાકરર્ કરવામાું આવેલ

વવભાર્

કરી આપવા નમ્ર વવનુંતી

છે

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

પીજીવીસીએલ

ચેદકિંર્

મોહનભાઇ લુહાર,

બાબત કરે લ દું ડ બાબતે

ટુકડીએ

બબલ

સદર

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

શ્રી વી એમ

૦૯.૦૪.૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન પર

દોમડીયા,

વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક ના વીજ સ્થાપન

કાયગપાલક ઇજનેર

પર સવવિસમાું સાુંિો કરે લ હોય તેમાથી પાવર

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ચોરી થઈ શકે તેવી કાયમી વ્યવસ્થા કરે લ હોય

વવભાર્-૧.

કું પની

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

ના

પ્રવતગમાન

વનયમ

મુજબ વીજ

અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ નુું કામ
ચલાઊ આકારર્ી બબલ રૂ.૫૧૬૯૫ નુું તા:૧૫.૦૪.૧૫ ના રોજ આપેલ છે તથા ગ્રાહક
કલમ ૧૨૭ મુજબ અવપલેટ અવિકારીશ્રી ને
અરજી કરી શકે છે અવપલેટ અવિકારીશ્રી નો
વનર્ગય આવ્યે બન્ને પક્ષે બુંિનકતાગ રહેશે.

શહેર

સેન્ટ્રલ

જુનાર્ઢ
શહેર

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

ભવવષ્ય માું અકસ્માત ન થાય તે રીતે
શ્રી જર્દીશભાઇ
મુ.તોરબર્યા

બાબત

વવભાર્ીય

શ્રી પી એચ

ર્ે સમ જમાદાર ના ડેલામા આશરે ૧૫

લઈ

,પેટા

વવભાર્ીય

શ્રી સીદીકી

ઊચી

ઇજનેરશ્રી

,પેટા

બબલખા

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૬૮

શ્રી હદરભાઇ

ખેડૂતોને

ર્ાડીમાું

હાલમાું ચેદકિંર્ ટુકડી દ્વારા જયારે ખેતીવાડી વીજ

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

વિારાના એમ્પીથી દું ડ દે વાની પ્રથા બુંિ

જોડાર્ ચેક કરવામાું આવે છે ત્યારે ગ્રાહકના

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

કરો

વીજ સ્થાપન ના વોલ્ટે જ તથા એમપી લ્ર્કલપ-

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

ઓન વમટર થી માપી હો.પાવર ની ર્ર્તરી

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

કરવામાું આવે છે અને આ ર્ર્તરી માું ક્ષમતા

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

ના પદરબળ (૮૫% ) ના આિારે પુરવર્ી બબલ

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

૫

હોસગપાવરની

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

નીવત

ગ્રામ્ય-૧

આકારવામાું આવે છે .
૬૯

૭૦

૭૧

૭૨

શ્રી હદરભાઇ

તમામ ખેતીવાડીમાું જૂના તાર બદલી

તમામ

ખેતીવાડી

માું

સમયાુંતરે

લાઇન

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

નાખવા,વારું વાર ર્ ૂટે છે ,ખેડૂતોને વોલ્ટે જ

સમારકામ તથા જરૂર જર્ાયે વીજ વાયર

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

ઓછા મળે છે .

બદલવવાનુું કામ તાત્કાબલક કરવામાું આવે છે

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

આમ છતાું કોઈ પર્ ગ્રાહક કે વ્યસ્ર્કતની અંર્ત

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

રજૂઆત/ફદરયાદ ને પ્રથમ અગ્રતા આપવામાું

વવભાર્-૧.નું-

મુ.બબલખા

આવે છે .

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી હદરભાઇ

દુસ્કાળ માું ખેડૂતોનુું કનેર્કશન ખેડૂત કહે

દુસ્કાળ માું ખેડૂતોનુું કનેર્કશન ખેડૂત કહે તેટલા

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

તેટલા મદહના બ્રેક કરવુું

મદહના બ્રેક કરવુું એ નીવત વવષયક બાબત છે .

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી હદરભાઇ

જે સારા અવિકારી રીપેદરિંર્ અને તાર

પેટા વવભાર્ીય કચેરી ને તાુંવત્રક મુંજૂરી ને

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

બદલવાની પ્રદક્રયા કરે છે તેને ગુર્વતા

આિારે ગુર્વતા યુર્કત જ બિો માલ પ ૂરો

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

યુર્કત બિો માલ ઝડપથી પ ૂરો પાડવો

પાડવામાું આવે છે .

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭
ખેડૂતોને

શ્રી હદરભાઇ

મોટા

વિારાના

કનેર્કશન

સદર રજૂઆત નીવત વવષયક બાબત છે .

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

તાબળતોબ આપવા,એક સવે નુંબર માું

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

એકથી વિારે કનેર્કશન આપવા

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ

વવષયક

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

નીવત

ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

વવષયક

૭૩

૭૪

શ્રી હદરભાઇ

વીજ શોક લાર્વાથી થતાું પશુઓ ના

હાલ

ભીમજીભાઇ

મોતમાું મળતી વળતરમાું ૮ થી ૧૦

જીયુવીએનએલ/ટે ક/એસ્ર્કસડેંટ/૯૨૨

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

ર્ર્ો વિારો કરવો

તા.૧૫.૦૪.૧૩ મુજબ વીજ શોક લાર્વાથી

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

થતાું પશુઓ ના મોતમાું વળતર આપવામાું

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

આવે છે .તથા વળતરમાું ૮ થી ૧૦ ર્ર્ો વિારો

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

કરવો એ નીવત વવષયક બાબત છે .

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

તત્વોને

ત્યાું

વડી

કચેરીના

પ્રવતગમાન

વનયમ

શ્રી હદરભાઇ

માથાભારી

પહેલા

જે ફીડર નો વીજ લોસ તાુંવત્રક લોસ કરતાું

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

પાવરચોરી પકડો વિારે તેવા તત્વો

વિારે હોય તે ફીડર માું વીજ ચેદકિંર્ ની ઝુંબેસ

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

ચોરી કરે છે તેનો બદલો વનદોસ ને ત્યાું

હાથ િરવામાું આવે છે અને જો માથા ભારે

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

લેવામાું આવે છે ,આ સત્ય હકીકત છે .

તત્વો/ વવસ્તાર માું પોબલસ સરક્ષર્ રાખી ચેદકિંર્

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

હાથ િરવામાું આવે છે .

વવભાર્-૧. નું-

સેવા સુંઘ,ગુજરાત
મુ.બબલખા
૭૫

૭૬

શ્રી વી એમ

-

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ

નીવત
વવષયક

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

નીવત

ગ્રામ્ય-૧

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી હદરભાઇ

ખેતીવાડી માું રાત્રીનો પાવર રાત્રીમાુંજ

ખેતીવાડી માું રાત્રીનો પાવર રાત્રીમાુંજ અને

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

અને

દદવસનો પાવર દદવસમાું જ આપવો એ નીવત

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

આપવો.

વવષયક બાબત છે

કાયગપાલક ઇજનેર

દદવસનો

પાવર

દદવસમાું

જ

,એકલવય ખેડૂત

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

શ્રી હદરભાઇ

અત્યાર સુિીમાું એમ્પી પ્રમાર્ે આપેલા

હાલમાું ચેદકિંર્ ટુકડી દ્વારા જયારે ખેતીવાડી વીજ

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

દું ડ પાછા ખેચવા કારર્કે મોટર ર્મે

જોડાર્ ચેક કરવામાું આવે છે ત્યારે ગ્રાહકના

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

ત્યારે બર્ડી શકે છે તેમાું ખેડૂત વનદોસ

વીજ સ્થાપન ના વોલ્ટે જ તથા એમપી લ્ર્કલપ-

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

છે ..

ઓન વમટર થી માપી હો.પાવર ની ર્ર્તરી

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

કરવામાું આવે છે અને આ ર્ર્તરી માું ક્ષમતા

વવભાર્-૧.

મુ.બબલખા

ના પદરબળ (૮૫% ) ના આિારે પુરવર્ી બબલ

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

-

જુનાર્ઢ

વવષયક

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

આકારવામાું આવે છે .
૭૭

શ્રી હદરભાઇ

ખેતીવાડી માું ઉિડા કનેર્કશન માું વમટર

ખેતીવાડી માું ઉિડા (ફ્લૅટ રે ટ) ટે દરફ્ ના મીટરો

શ્રી વી એમ

ભીમજીભાઇ

લર્ાડવા નહી.

વીજ ગ્રાહકોના બબલ માટે મ ૂકવામાું આવતા

દોમડીયા,

મોવલીયા,પ્રમુખશ્રી

નથી પરું ર્ ુ જે તે ગ્રાહક ના વીજ વપરાશ ના

કાયગપાલક ઇજનેર

,એકલવય ખેડૂત

અભ્યાસ અથે વનયમાનુસાર લર્ાડવામાું આવે

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

સેવા સુંઘ,ગુજરાત

છે .

વવભાર્-૧. નું-

મુ.બબલખા

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૧

૭૮

શ્રી ડાયાભાઇ

અમારા ખેતરમાું જેતે વખતે જીઇબી ની

શ્રી ડાયાભાઇ કલાભાઇ કાથળ ના ખેતર પાસેના

શ્રી વી એમ

કલાભાઇ

ભ ૂલથી કૂવા ઉપર ઇલેવન કે વી લાઇન

કૂવાની બાજુમાુંથી ૧૧કે વી લાઇન પસાર થાય

દોમડીયા,

કાથળ,મુ.ભલર્ામ

છે , આજે અમોએ ફેરવવા રજૂઆત કરે લ

છે .જે સલામત અંતરે છે .રજૂઆતકતાગ ની અરજી

કાયગપાલક ઇજનેર

છે તો અમોને કોટે શન આપે છે જે અમો

ના આિારે

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ભારી શકયે તેમ નથી તો જીઇબી તરફથી

માટે ન ુંુ

લાઇન ફેરવી દે વી એ અમારી રજૂઆત

તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ આપવામાું આવેલ

છે .

પરું ર્ ુ સદર ભાવપત્રક તેમના દ્વારા ભરપાઈ

તેમને ૧૧કે વી લાઇન ફેરવવા
ભાવપત્રક

રૂ.૪૨૮૦.૦૦

નુું

બબલખા

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૧

વવભાર્-૧.
નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

કરે લ ન હોય લાઇન ફેરવવામાું આવેલ નથી.
૭૯

શ્રી લીંબાભાઈ

ભાદટયા

ર્ામે

નાથાભાઈ

થી ખેતીવાડી વવજજોડાર્ િરાવુું છું.મારૂ

૧૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહકના વીજ સ્થાપન

આજકીયા,

પાનસુદરયા,મુ.ભાદટ

વવજજોડાર્ કાયદે સર નુું છે અને હુું ૭.૫

પર વીજ ચેદકિંર્ હાથ િરતા ગ્રાહક કરારીત

કાયગપાલક ઇજનેર

યા

HP નુું વવજજોડાર્ િરાવુું છું અને મારી

વીજ ભાર કરતાું ૦.૫ હો.પાવર નો વિારાનો

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

મોટર પર્ ૭.૫ HP ની છે છતાું મને

વીજ વપરાશ કરતાું હોય તેમજ વીજ સ્થાપન

વવભાર્-૨.

તા.૧૨.૦૯.૧૫ ના રોજ મારા ખેતીવાડી

પર સરે રાશ વોલ્ટે જ ૪૧૧.૬૬ તથા એંવપયર

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

વવજજોડાર્

મને

૧૨.૫૪ નોંિાયેલ આથી કું પની ના પ્રવતગમાન

આવેલ

વનયમ મુજબ વીજ અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ

છે .જેથી મને આપવામાું આવેલ બબલ

૧૨૬ હેઠળ નુું કામ ચલાઊ આકારર્ી બબલ

ખોટુંુ હોય સદર બબલ રદ કરવુ.ું

રૂ.૨૪૦૦

નુું

૨૫૦૦.૦૦ નો

ગ્રા.નું.૩૫૮૪૧૦૦૨૦૩૧

ચેદકિંર્
દું ડ

થતાું

કરવામાું

સદર

કે સ

માું વીજ

અવિકારી

દ્વારા

તા:-

શ્રી પી એન

શાપુર

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

નુું તા:-૧૬.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ

આપેલ છે .જે બબલ બાબતે ગ્રાહક ને સાુંભળવા
માટે દદવસ-૭ માું બબલ અંર્ે કોઈ વાુંિો હોય તો
લેબખત રજૂઆત કરવા જર્ાવેલ છે . ગ્રાહક
તરફથી બબલ અંર્ે ના વાુંિાની કોઈ રજૂઆત
પેટા વવભાર્ીય કચેરી ને મળે લ નથી.
૮૦

શ્રી વનવતનકુ માર

ખેતીવાડી ફીડર માું રાવત્ર પાવર અને

આપશ્રી ની રજૂઆત માું કોઈ ચોક્કસ ફીડર નો

શ્રી પી એન

વી ફડદૂ ,મુ.શાપુર

દદવસ પારી પાવર યોગ્ય ન આવતો

ઉલ્લેખ ન હોય આમ છતાું નાયબ ઇજનેર

આજકીયા,

હોવાથી યોગ્ય કરવા

શાપુર પેટા વવભાર્ીય કચેરી નો સુંપકગ કરવો

કાયગપાલક ઇજનેર

તથા કોઈ ચોક્કસ ફીડર કે ખેતીવાડી એદરયા

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

જર્ાવશો જેથી આપની રજૂઆત ને ન્યાય

વવભાર્-૨. નું-

આપી શકાય.

૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

શાપુર

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૮૧

શ્રી વનવતનકુ માર

શાપુર ર્ામે શાપુર ર્ામમાું નવા મીટર

શાપુર ર્ામમાું મીટર બદલવાની કામર્ીરી

શ્રી પી એન

વી ફડદૂ ,મુ.શાપુર

દફટ કરવામાું આવેલ હોય તેમની ઉર્પ

હાલમાું

આજકીયા,

દૂ ર કરવા બાબતે

કરવામાું આવેલ છે આમ છતાું કોઈ વીજ મીટર

કાયગપાલક ઇજનેર

માું ઉર્પ જર્ાય તો નાયબ ઇજનેર શાપુર પેટા

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

વવભાર્ીય કચેરી નો સુંપકગ કરવો જેથી કું પની

વવભાર્-૨.

ના

નું-૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

વવલેજ”

“સ્માટગ

વનયમાનુસાર

પ્રોજેકટ

આર્ની

અંતર્ગત

કાયગવાહી

કરી

શાપુર

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

ગ્રામ્ય-૨

શકાય.વધુમાું શાપુર ર્ામના ગ્રાહક દ્વારા મીટર
માું ઉર્પ દૂ ર કરવા બાબતે ફદરયાદ આપેલ
જેના અનુસિ
ું ાને કાયગપાલક ઇજનેર-વવભાર્ીય
કચેરી-૨,જુનાર્ઢ

તથા

નાયબ

ઇજનેર,પેટા

વવભાર્ીય કચેરી,શાપુર દ્વારા સ્થળ ખરાઈ કરી
ગ્રાહક નુું મીટર બદલ્યા પેલા અને બાદનુું
કાયમી

વીજ

વપરાશનો

અભયાશ

કરતાું

મીટરમાું કોઈ ઉર્પ જર્ઈ નહીં જેની જાત
માદહતી ગ્રાહક ને સ્થળ પર જ આપેલ જેથી
ગ્રાહક ને સુંતોષ થયેલ અને ફદરયાદ નો વનકાલ
થયેલ છે .
૮૨

શ્રી વનવતનકુ માર

ખેતીવાડી કનેર્કશન માું ફરજીયાત ત્રર્

જે ફીડર નો વીજ લોસ તાુંવત્રક લોસ કરતાું

શ્રી પી એન

વી ફડદૂ ,મુ.શાપુર

કે સ

વિારે હોય તે ફીડર માું વીજ ચેદકિંર્ ની ઝુંબેસ

આજકીયા,

હાથ િરવામાું આવે છે .

કાયગપાલક ઇજનેર

કરવા

વવનુંતી

બાબત

પદરપત્ર

આપવા

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય
વવભાર્-૨.નું૯૯૨૫૨૦૯૪૯૧

-

જુનાર્ઢ
ગ્રામ્ય-૨

૮૩

શ્રી હસવુંતી

નીચેના

પ્રભુલાલ પુરોદહત

પ્રશ્નોનાું

સુંતોષકારક

જવાબ

૧).દફર્કસ ચાર્જ :- કું પની એ નક્કી કરે લ ટે દરફ

શ્રી પી એચ

આપવા વવનુંતી.

પ્રમાર્ે તેમજ લોડ મુજબનો જે ચાર્જ લેવામાું

માવાર્ી,કાયગપાલક

વતી.સી એન

૧).દફર્કસ ચાર્જ ?

આવે છે તે દફર્કસ ચાર્જ.

ઇજનેર

પુંડયા

૨).એનજર્જ ચાર્જ ?

૨).એનજર્જ ચાર્જ : ગ્રાહક દ્વારા જે યુવનટ વપરાશ

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

,ગ્રા.નું.૩૦૮૦૬૦૩

૩).વમવનમમ ચાર્જ?

કરવામાું આવે છે તે યુવનટ દીઠ જે ચાર્જ લેવામાું

વવભાર્

૭૪૩૪૧,મુ.જુનાર્

૪).ફૂયલ ચાર્જ?

આવે છે તે એનજર્જ ચાર્જ.

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

ઢ

૫).વવદ્યુત શુલ્ક?

૩). વમવનમમ ચાર્જ : કું પની એ નક્કી કરે લ ટે દરફ

૬).રી-એષ્ર્કટવ ચાર્જ?

મુજબ ગ્રાહક દ્વારા કોઈ પર્ યુવનટ વપરાશ ન

૭).મીટર/કે પેવસટર ચાર્જ?

થયેલ હોય તો પર્ જે ચાર્જ લેવામાું આવે છે તે

૮).ફયુજ/પરચુરર્ ચાર્જ?

વમવનમમ ચાર્જ.

૯).વવલુંબબત ચુકવર્ી ચાર્જ?આ વવલુંબબત

૪). ફૂયલ ચાર્જ : કું પની એ નક્કી કરે લ

ચાર્જ કે ટલા દદવસો પછી બબલ ભરવાથી

બળતર્ચાર્જ માું ફેરફાર થતાું બળતર્ ચાર્જ

લાગુ થાય છે તે જર્ાવશો

લેવામાું આવે છે તે ફૂયલ ચાર્જ.
૫).વવદ્યુત શુલ્ક : સરકારશ્રી ને ચ ૂકવવાનો તેમજ
જે દર નક્કી કરવામાું આવતો તે વવદ્યુત શુલ્ક.
૬).રી-એષ્ર્કટવ ચાર્જ : જયાું એલટીએમડી ટે દરફ્
હોય

અને

તેનો

લોડ

૪૦

દકલોવોટ

થી

૧૦૦દકલોવોટ સુિીનો હોય ત્યાું ૧૦ પૈસા લેખે
યુવનટ નો જે ચાર્જ લેવામાું આવે છે એ રીએષ્ર્કટવ ચાર્જ.
૭).મીટર/કે પેવસટર

ચાર્જ

:

કું પની

તરફથી

મ ૂકવામાું આવર્ ુંુ મીટર અને તે પેટે લેવામાું
આવતો ચાર્જ એ મીટર/કે પેવસટર ચાર્જ
૮). ફયુજ/પરચુરર્ ચાર્જ : હાલમાું સદર ચાર્જ
લેવામાું આવતો નથી.
૯). વવલુંબબત ચુકવર્ી ચાર્જ : બબલની છે લ્લી
તારીખ પછી એટલેકે દસ દદવસ પછી જે ચાર્જ
લેવામાું આવે છે તે વવલુંબબત ચુકવર્ી ચાર્જ.

ર્ાુંિીગ્રામ

જુનાર્ઢ
શહેર

જુનાર્ઢ

વનકાલ

૮૪

શ્રી હસવુંતી

ઇલેષ્ર્કટ્રક

પ્રભુલાલ પુરોદહત

વાયરો

થાુંભલા

ના

સદર બાબતે કોઈ ચોક્કસ સ્થળ નો ઉલ્લેખ ન

શ્રી પી એચ

લર્ાવવા

હોય જેથી કાયગપાલક ઈજનેરશ્રી, શહેર વવભાર્,

માવાર્ી,કાયગપાલક

વતી.સી એન

કાયદામાું ફરજીયાત હોવા છતાું પર્

જુનાર્ઢ દ્વારા નાયબ ઈજનેરશ્રી, ર્ાુંિીગ્રામ ને

ઇજનેર

પુંડયા

આવા પ્રોટે ર્કટર લર્ાવેલ ખુબજ ઓછા

રજૂઆતકતાગ નો સુંપકગ કરી સ્થળ ખરાઈ કરવાું

શ્રી,જુનાર્ઢ શહેર

,ગ્રા.નું.૩૦૮૦૬૦૩

પ્રમાર્મા જર્ાય છે .ખુબજ ફૂકાતા પવન

માટે સ ૂચના આપવામાું આવેલ જે અનુસિ
ું ાને

વવભાર્

૭૪૩૪૧,મુ.જુનાર્

અને હવાના તોફાન માું જીર્ગ થયેલા

નાયબ

નું-૯૮૭૯૬૧૮૭૬૮

ઢ

જીવતા વાયરો રાહદારીઓ અને પશુઓ

૦૬.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ રૂબરૂ રજૂઆતકતાગ નો

ઉપર પડતાું હજારો લોકોના જીવ જતાું

સુંપકગ કરતા તેઓશ્રી દ્વારા કોઈ ચોક્કસ સ્થળ

હોય

બેદરકારીના

ની માદહતી આપવામાું આવેલ નથી. રજૂઆત

માું જતાું ખાતાને લાખો

કતાગ તરફથી કોઈ ચોક્કસ સ્થળ ની માદહતી

રૂવપયાનુું નુકશાન થાય છે .આ બાબતમાું

મળ્યે આર્ળની કાયગવાહી ત્વદરત હાથ િરવામાું

ધ્યાન આપવા વવનુંતી.

આવશે.

ખુલ્લા

છે .ખાતાની

કારર્ે કોટગ

૮૫

શ્રી હુંસરાજભાઈ

ખેતીવાડી

માું

પોપટભાઈ

આપવા બાબતે.

પર

દડપાટગ મેંટ

છે .પ્રોટે ર્કટર

ખુબજ

પસગનલ

ટ્રાન્સફોમગર

ઇજનેરશ્રી,ર્ાુંિીગ્રામ

દ્વારા

તા.

ખેતીવાડી માું જે વીજ ટ્રાન્સફોમગર આપવામાું

શ્રી વી એમ

આવે છે તે પીજીવીસીએલ ની માબલકીના હોય

દોમડીયા,

સાટોબળયા,મુ.વવશ

છે તથા ખેતીવાડી ફીડરોમા હાલ “ખુશી યોજના

કાયગપાલક ઇજનેર

ળ હળમવતયા

“ અંતર્ગત તાુંવત્રકતા ને ધ્યાનમાું રાખી ગ્રાહકના

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

વવજભાર મુજબ યોગ્ય ક્ષમતા વાળા ટ્રાન્સફોમગર

વવભાર્-૧.

મ ૂકી/ હયાત ટ્રાન્સફોમગર ની ક્ષમતા વિારી આ

નું-૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

ર્ાુંિીગ્રામ

જુનાર્ઢ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

જુનાર્ઢ

વનકાલ

શહેર

ભેસાર્

જુનાર્ઢ
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કામો કરવામાું આવે છે તેમજ નવા ખેતીવાડી
વીજ જોડાર્ માું પર્ ગ્રાહકના વવજભાર મુજબ
યોગ્ય ક્ષમતા વાળા ટ્રાન્સફોમગર મ ૂકી/ હયાત
ટ્રાન્સફોમગર ની ક્ષમતા વિારી કામ કરવામાું
આવે છે .
૮૬

શ્રી રવતલાલ

સોલાર લાઇટ માું વનયમ મુજબ માલ

તા.૦૫.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ પેટા વવભાર્ીય

શ્રી વી એમ

સમજુભાઈ

સામાન આપેલ નથી

કચેરી બબલખા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતાું

દોમડીયા,

રજૂઆતકતાગ ને સોલર લાઇટ માું વનયમ મુજબ

કાયગપાલક ઇજનેર

તમામ માલ સામાન આપવામાું આવે છે જેની

શ્રી,જુનાર્ઢ ગ્રામ્ય

ખરાઈ કરવામાું આવેલ છે .

વવભાર્-૧. નું.

પાઘડાર,મુ.રામેશ્વર

૯૮૭૯૨૦૦૭૮૭

બબલખા

જુનાર્ઢ
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