પત્રક – ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ
કચેરી ન ું નામ: કાર્ગપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વવભાર્ીર્ કચેરી, વેરાવળ.
લોક દરબાર તારીખ :- ૨૦.૦૫.૨૦૧૬
સ્થળ :- મણીબેન કોટક સ્કલ
ૂ , વેરાવળ સમર્ :- ૧૦:૦૦ કલાકે
જજલ્લાન ું નામ :- ર્ીર સોમનાથ
લોક સુંવાદ સેત (લોક દરબાર):
પ્રશ્ન

રજૂઆતકતાગ નનામ અને

નુંબર

સરનામ

૧

ર

૫

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટૂુંકી વવર્ત

વનકાલ
વવભાર્ન ું નામ

સુંબવિત વવભાર્ના પ્રત્યતર / આખરી વનકાલની વવર્ત

હકારાત્મક /
નકારાત્મક

૩

૪

૫

૬

પીજીવીસીએલ

પુંડવા વીજ દફડરને ભેટાળી 66 કે વી માથી વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે

નીવતવવષર્ક

શ્રી કાળાભાઈ મેરામણભાઈ

વેરાવળ તાલકાનાું પાુંડવા ફીડરમાું

, મ. પાુંડવા

ખેતીવાડીમાું સતત દદવસ દરવમર્ાન

છે .જેન ું ગ્રપ F14 છે વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા જળવાઈ રહે

પાવર સપ્લાર્ આપવા બાબત

અને વસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ું ભારણ ન આવે અને વસસ્ટમ ન ું
સારી રીતે વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી
દફડરોને કલ (46) ગ્રપમાું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપને મદહનામાું એક
અઠવાડીર્ા સુંપ ૂણગ દદવસ દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેતથી
ખેતીવાડી ગ્રપના અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જદા જદા ચાર
સમર્ર્ાળામાું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે .અને તે મજબ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા
ફરતી રોટે શનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક

3 ફેજ વીજ પરવઠો પ ૂરો

પાડવામાું આવે છે .
*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન પુંડવા દફડરમાું નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા માું
વવજપરવઠો આપવામાું આવે છે .પ્રથમ અઠવાદડય(રાત્રે) રર:0૦ થી ૦૬:૦૦
*બીજ ું

અઠવાદડય-ું (સુંપ ૂણગ દદવસે)

૧૧:૩૦

થી

૧૯:૩૦

અઠવાદડય-ું (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦ ચોથ ું અઠવાદડય-ું (દદવસે)

*ત્રીજ ું

૦૪:૦૦

થી

૧૨:૦૦ આ રીતે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈજ વીજ પરવઠો પ ૂરો
પાડવામાું આવે છે

1

૨૦

શ્રી ભાવેશભાઈ

કોડીદરા ર્ામના વીજળીના કનેક્શન

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદારનો નાર્બ ઈજનેરશ્રી આંકોલવાડી દ્વારા રૂબરૂ સુંપકગ કરતાું

મેરામણભાઈ ઝાલા, મ.

માટે પૈસા ભરી દીિેલ હોવા છતાું

તેઓ એ જણાવેલ છે કે તેમન ું વવરાભાઈ દે વાભાઇ ઝાલા નામન ું ખેતી વવષર્ક

કોડીદ્રા

ર્ામના લોકોને કનેક્શન આપવામાું

વીજ જોડાણ ની અરજી તેઓ દ્વારા તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૨ ના રોજ કરવામાું

આવત ું નથી તેમજ જેમના પૈસા ભરાઈ

આવેલી હતી. હાલ આંકોલવાડી પેટા વવભાર્ીર્ કચેરીમાું માહે મે ૨૦૧૨ જી પી

ર્ર્ેલ છે તેમને વહેલી તકે કનેક્શન

નુંબર ૧૩૯/૧૨ સિીની રજીસ્ટર થર્ેલી અરજીઑને ભાવપત્રક આપવામાું

આપવા

આવેલ છે અને ખેતીવાડી વીજ જોડાણો અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે આપવામાું આવે છે .

હકારાત્મક

જેથી અરજદારના જી પી નુંબર ૨૩૮/૧૨ છે . અને તેમને રૂબરૂ તમામ બાબત
સમજાવવામાું આવેલ છે અને અગ્રતક્રમ પ્રમાણે તેઓનો અરજીનો વારો આવ્ર્ે
તેમન ું ભાવપત્રક આપવામાું આવશે,તે બાબતથી તેમને માદહતર્ાર કરવામાું
આવેલ છે .
૨૨

શ્રી દદલીપવસિંહ રાર્વસિંહ

મારી ૨૫ પૈકી ૨ અને રપ પૈકી ૪ ની

બારડ,મ.ઉમરાળા,

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદારનો નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસપાટણ દ્વારા રૂબરૂ સુંપકગ કરી

હકારાત્મક/વન

જમીનમાું રપ પૈકી ર પર એક વીજ

તેમને મ ૂળ માુંર્ણીવાળું વીજ જોડાણ પોતાની જ માલલકીમાું અન્ર્ સવે

કાલ

જોડાણ હોર્ મારી માુંર્ણીવાળું વીજ

નુંબરમાું સ્થળ ફેર કરાવવાન ું હોર્, બુંને સવે નુંબરના દસ્તાવેજી પરાવાઓ

જોડાણ મારી માલલકીના અન્ર્ જમીનમાું

અને અન્ર્ ભાર્ીદારોની નોટરાઈઝડ સુંમવત રૂબરૂ નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ

કોટે શન આપવા બાબત.

પાટણ દ્વારા લઈ તેમની રજૂઆત મજબ તેમને ભાવપત્રક તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૬
ના રોજ આપવામાું આવેલ છે .

અરજદાર દ્વારા આ ભાવપત્રક તા.

૨૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપવામાું આવેલ છે અને અરજદારન ું
વીજજોડાણ ૧૦૦ મીટર ૧૧ કે વી લાઇન અને ૧૦ કે. વી. એ. ટ્રાન્સફોમર
સેન્ટર ઊભ ું કરી અગ્રતાક્રમ મજબ તા. ૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ કામર્ીરી પ ૂણગ
કરવામાું આવેલ છે

2

૨૩

શ્રી નરે ન્દ્રવસિંહ રામભાઇ

પ્રભાસ પાટણ પેટા વવભાર્ીર્ કચેરી

પીજીવીસીએલ

ભેરાળા વીજ દફડરને પ્રભાસપાટણ ૬૬ કે વી માથી વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું

પરમાર,મ.ઈશ્વરીર્ા

હેઠળ ભેરાળા દફડરમાું દદવસમાું થ્રી ફેઇજ

આવે છે .જેન ું ગ્ર ૂપ F16 છે . વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા જળવાઈ

લાઇન આપવા બાબત તેમજ રાવત્રના

રહે અને વસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ું ભારણ ન આવે અને વસસ્ટમ

વસિંર્લ ફેજ લાઇટ આપવા બાબત.

ન ું સારી રીતે વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી પીજીવીસીએલ હેઠળ ના ખેતી વાડી
દફડરો ને કલ

નીવતવવષર્ક

(46)ગ્રપ માું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપ ને મદહના માું એક

અઠવાડીર્ા સુંપ ૂણગ દદવસ દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેત થી
ખેતીવાડી ગ્રપ ના અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જદા જદા ચાર
સમર્ ર્ાળા માું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે

.અને તે મજબ દરે ક ગ્ર ૂપને

વારા ફરતી રોટે શનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક

3 ફેજ વીજ પરવઠો

પ ૂરો પાડવામાું આવે છે .
*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન ભેરાળા

દફડરમાું નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા

માું વવજપરવઠો આપવામાું આવે છે

.પ્રથમ અઠવાદડય (દદવસે) ૪:૩૦ થી

૧૨:૩૦

*બીજ ું અઠવાદડય-ું (રાત્રે) ૨૦:૧૫ થી ૦૪:૧૫

*ત્રીજ ું અઠવાદડય-ું

(સુંપ ૂણગ દદવસે) ૧૦:૦૦ થી ૧૮:૦૦ ચોથ ું અઠવાદડય ું (રાત્રે) ૨૨:૩૦ થી ૦૬:૩૦
આ રીતે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈજ વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે
છે
૪૨

શ્રી ભીખાભાઇ ભર્વાનભાઇ

ખુંઢેરી વાડી વવસ્તારમાું દિપ ઇદરર્ે શન

પરમાર,મ.ખુંઢેરી, તા.
વેરાવળ

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદાર દ્વારા તા. ૦૪/૧૨/૨૦૧૨ ના રોજ પી. ડી. સી. દરકનેકશન

હકારાત્મક/વન

દ્વારા જી.જી.આર.સી. હેઠળ પી.ડી.સી.

માટે ની

કાલ

કનેક્શન ચાલ કરવા બાબત.

સમર્મર્ાગ દામાું જી.જી.આર.સી. ન ું ટી. પી. એ. કરે લ ન હોર્ તેમની જે તે

અરજી

કરવામાું

આવેલ

હતી

જેના

અનસુંિાને

તેઓ

દ્વારા

સમર્ની અરજી રદબાતલ કરવામાું આવેલ હતી. આ બાબતની અરજદારને
રૂબરૂ નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સમજણ આપી નવી અરજી તા.
૨૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કરી સદર અરજદારના માુંર્ણી વાળા પી.ડી.સી.
દરકનેશન બાબતન ું ભાવપત્રક તા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને
આપવામાું આવેલ છે . ભાવપત્રક ભર્ે અને જરૂરી ટે સ્ટદરપોટગ ભર્ાગ બાદ
અરજદારન ું વીજ જોડાણ ચાલ કરી આપવામાું આવશે. .

3

૪૩

શ્રી કે તનભાઈ કરશનભાઇ

ખુંઢેરી ર્ામે છે લ્લા રપ દદવસથી

ઝાલા, મ.ખુંઢેરી, તા.
વેરાવળ

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદાર દ્વારા ખુંઢેરી ર્ામના કે તન ઝાલાવાળા ગ્ર ૂપનો ટી.સી.માથી

હકારાત્મક/વન

ટ્રાન્સફોમર બળી ર્ર્ેલ હોર્, નવ ું

પાવર ન કાઢવા બાબતનો ફોલ્ટ પ્રાચી પેટા વવભાર્ીર્ કચેરીમાું તા.

કાલ

ટ્રાન્સફોમર મળવા બાબત. અમારું

૨૭/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ નોંિાર્ેલ. જેના અનસુંિાને વવલેજ હેલ્પરશ્રી દ્વારા તા.

ટ્રાન્સફોમગર ખબ જ દૂ ર હોર્ અને એલ.

૨૯/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ સ્ટડ રીપેર કરી વીજ સપ્લાર્ રાબેતા મજબ કરી

ટી. માું. કોઇ વીજ જોડાણ વચ્ચે ન હોર્,

આપવામાું આવેલ હતો. ત્ર્ારબાદ તા. ૧૭/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ આ ટ્રાન્સફોમગર

ટ્રાન્સફોમગર કછે શીફ્ટ કરી આપવા

ફેઇલ થર્ા અંર્ે નો દરપોટગ કરવામાું આવેલ હતો. જેના અનસુંિાને તા.

બાબત.

૧૯/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ આ વીજ ટ્રાન્સફોમગર બદલી આપવામાું આવેલ હત.ું આ
વીજ ટ્રાન્સફોમગર પર હાલ ૧૦ એચ. પી. નો લોડ છે . તથા અરજદારને સાથે
રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સવે કરવામાું આવેલ છે . અને હર્ાત
ટ્રાન્સફોમગરની જગ્ર્ા લોડ સેંટરમાું રાખવા અંર્ે ની કામર્ીરી તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬
ના રોજ પણગ કરી આપવામાું આવેલ છે .

૪૪

શ્રી વજભાઈ પજા
ું ભાઈ

ખુંઢેરી ર્ામના ભ ૂતળાદાદા ગ્ર ૂપ ટી. સી.

બારડ,મ.ખુંઢેરી

પીજીવીસીએલ

૧૧ કેવી ખુંઢેરી એ. જી. દફડરમાું આવેલ ભ ૂતળાદાદા વાળા ગ્ર ૂપનો સવે

હકારાત્મક/વન

માથી પ ૂરતો પાવર મળતો ન હોર્ ટી.

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સવે કરવામાું આવેલ

કાલ

સી. બે ગ્ર ૂપમાું વહેચી આપવા બાબત.

છે . આ હર્ાત વીજ ટ્રાન્સફોમગરન ું બાઈફ્ર્કે શન કરી પ ૂરતા દબાણથી વીજ
પરવઠો મળી રહે તે અંર્ેની કામર્ીરી તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી
આપવામાું આવેલ છે .

૪૭

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સરસ્વતી જ્ર્ોવતગ્રામ

હકારાત્મક/વન

એ.જી.વાડી વવસ્તારન ું વાર્દરિંર્ બદલવા

તથા ખુંઢેરી એ.જી. દફડરનો સવે કરવામાું આવેલ છે . અને સવે મજબ સરસ્વતી

કાલ

તથા ટી.સી.લાઇન રીપેર કરી સરસ્વતી

જ્ર્ોવતગ્રામ ર્ોજનામાું ૧૨ જર્જદરત પોલ અને 22 ર્ાળા

જ્ર્ોવતગ્રામન ું ક્રોવસિંર્ દૂ ર કરવા બાબત.

રીસ્ટ્રીલર્િંર્ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ સિીમાું કરી આપવામાું આવશે. તથા અરજદાર

શ્રી રમેશ નાથાભાઇ ઝાલા

સરસ્વતી જ્ર્ોવતગ્રામ તથા ખુંઢેરી

મ.ખુંઢેરી

પીજીવીસીએલ

વીજ વાર્દરિંર્ન ું

દ્વારા જણાવેલ ૧૧ કે.વી. ખુંઢેરી દફડરના ત્રણ એલ.ટી. ગ્ર ૂપન ું જૂરરી સમારકામ
કે જેમાું ૧૨ વીજ પોલ સીિા કરવાની તથા ૧.૦ કી.મી. વાર્દરિંર્ બદલવાની
કામર્ીરી તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ સિીમાું પણગ કરી આપવામાું આવશે.

તથા ૧૧

કે. વી. સરસ્વતી અને ખુંઢેરી એ.જી. દફડરમાું. ક્રોવસિંર્માું ૧૧ કે.વી. એ.બી.
કેબલની કામર્ીરી પ ૂણગ થઈ ર્ર્ેલ છે , અને આ ક્રોવસિંર્ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ ના
રોજ કેબલ ચાર્જ કરી દૂ ર કરી આપવામાું આવેલ છે .

4

૪૮

સદરહ રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી ૧૧ કે. વી. ખુંઢેરી એ. જી. દફડરમાું. આવતો

હકારાત્મક/વન

લાઇન લાુંબી હોર્ ગ્ર ૂપમાું બે ટી. સી.

લીમડીવાળા ગ્ર ૂપનો નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સવે કરી આ ગ્ર ૂપના

કાલ

મ ૂકવા બાબત.

ટ્રાન્સફ્રોમરન ું વવભાર્ીકરણ કરી તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કામર્ીરી પણગ કરી

શ્રી અરજણ ઉકાભાઈ

ખુંઢેરી એ. જી. ગ્ર ૂપ મોટું હોર્ એલ. ટી.

ડોડીર્ા મ. ખુંઢેરી

પીજીવીસીએલ

આપવામાું આવેલ છે .
૬૨

શ્રી રમેશભાઈ સરમણભાઇ

નાવદ્રા ર્ામના વાડી વવસ્તારમાું

પીજીવીસીએલ

વાજા

દદપડાના ત્રાસના કારણે દદવસની

દફડરને ભેટાળી 66 કે વી માથી વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે છે .જેન ું ગ્રપ

મ:- નાવદ્રા

પાળીની લાઇટ આપવા બાબત.

F14 છે વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા જળવાઈ રહે અને વસસ્ટમ પર

તા:- વેરાવળ

નાવાદ્રા ર્ામનો ખેતીવાડી વવસ્તાર જે પુંડવા વીજ દફડરમાું આવેલ છે તે

નીવતવવષર્ક

એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ું ભારણ ન આવે અને વસસ્ટમ ન ું સારી રીતે
વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી દફડરોને કલ
(46) ગ્રપમાું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપને મદહનામાું એક અઠવાડીર્ા સુંપ ૂણગ
દદવસ દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેતથી ખેતીવાડી ગ્રપના
અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જદા જદા ચાર સમર્ર્ાળામાું
વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે

.અને તે મજબ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી

રોટે શનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક 3 ફેજ વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું
આવે છે .
*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન પુંડવા દફડરમાું નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા માું
વવજપરવઠો આપવામાું આવે છે .પ્રથમ અઠવાદડય(રાત્રે) રર:0૦ થી ૦૬:૦૦
*બીજ ું

અઠવાદડય-ું (સુંપ ૂણગ દદવસે)

૧૧:૩૦

થી

૧૯:૩૦

અઠવાદડય-ું (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦ ચોથ ું અઠવાદડય-ું (દદવસે)

*ત્રીજ ું

૦૪:૦૦

થી

૧૨:૦૦ આ રીતે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈજ વીજ પરવઠો પ ૂરો
પાડવામાું આવે છે
૬૩

શ્રી દદપક ભીખાભાઇ

તાુંતીવેલા ર્ામે નવા પ્લોટ વવસ્તારમાું

સોલુંકી

ટી. સી. નાખવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

સદરહ રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા

હકારાત્મક

તાુંતીવેલા ર્ામે નવા પ્લોટ વવસ્તારમાું જરૂરી સમારકામ ટ્રાન્સફોમગર મેન્ટે નન્સ

મ:- તાુંતીવેલા

તથા એલ.ટી. એ.બી. કેબલ રીસ્ટ્રીંર્ીંર્ (300 મીટર) તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૬ ના

તા:- વેરાવળ

રોજ કરી આપવામાું આવેલ છે .
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૭૪

શ્રી વરજાુંર્ભાઈ રૂડાભાઇ

ભાલપરા વવસ્તાર આજબાજ જ્ર્ોવત

પીજીવીસીએલ

જ્ર્ોવતગ્રામ વીજ ર્ોજનાની માર્ગદવશિકા મજબ આ ર્ોજના ર્મતળનો વવસ્તાર

સેવરા

લાઇટ ન હોવાથી પ ૂરતી વીજળી મળતી

હોર્ તેમને જ લાગ પડે છે . અરજદારના જણાવ્ર્ા મજબ વવસ્તારો જો

મ:- ભાલપરા

ન હોર્ ઑજી. વવસ્તારમાું જ્ર્ોવતગ્રામની

ર્ામતળમાું સમાવવષ્ટ હોર્ તેવા પરાવાઓ મળ્ર્ે જ્ર્ોવતગ્રામ દફડરનો વીજ

તા:- વેરાવળ

લાઇટ આપવા બાબત.

પરવઠો આપવા અંર્ેની વનર્માિીન પ્રદક્રર્ા હાથ િરવામાું આવશે. હાલ આ

નીવતવવષર્ક

તમામ વવસ્તારોને વેરાવળ એસ. એસ. માથી નીકળતા ડાભોર ખેતીવાડી વીજ
દફડરમાથી ૨૪ ક્લાક સીંર્લ ફેજ વીજ પરવઠો આપવામાું આવે છે .

આ

વવસ્તાર ભાલપરા ર્ામતળથી આશરે ૮ કી.મી. જેટલો દૂ ર છે .
૭૫

પીજીવીસીએલ

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા બુંને કાદી

શ્રી વવક્રમભાઈ કરશનભાઇ

પાટણ વવસ્તાર કું સારાની કાદી અને

પટાટ

પીપળી કાદી વવસ્તારમાું ઘર વપરાશના

વવસ્તારમાું સવે કરવામાું આવેલ છે આ બુંને વવસ્તારો ખેતીવાડીની વચ્ચે

મ:- ભાલપરા

મીટરમાું જ્ર્ોવતગ્રામના લાઇટ કનેક્શન

આવેલા છે અને આ જગ્ર્ા સરકારી ખરાબો છે . જ્ર્ોવતગ્રામ ર્ોજનાની

તા:- વેરાવળ

આપવા બાબત

માર્ગદવશિકા મજબ ફ્ક્ત ર્ામતળમાું જ જ્ર્ોવતગ્રામ દફડરનો વીજ સપ્લાર્

નીવતવવષર્ક

આપી શકાર્ છે . આ વવસ્તાર ખેતીવાડી વવસ્તારમાું આવેલો હોર્ આ વવસ્તારોને
હાલ ખેતીવાડી વીજ દફડરમાથી ૨૪ ક્લાક સીંર્લ ફેજ વીજ પરવઠો આપવામાું
આવે છે . આ બુંને વવસ્તારો ભાલપરા ર્ામતળથી આશરે પ કી.મી. જેટલા દૂ ર
છે .
૮૦

શ્રી નારણ ઉકા સોલુંકી મ.

આજોઠા વાડી વવસ્તારમાું કટકે કટકે

આજોઠા તા. સત્રાપાડા

પાવર આપવામાું આવે ચ્હે તેમજ જ ુંર્લો
જાનવરનો ભર્ હોર્ આ વવસ્તારને
દદવસની પાળી દરમ્ર્ાન પાવર આપવો.

પીજીવીસીએલ

આજોઠા વીજ દફડર 66 કે વી પ્રભાસ પાટણ એસ. એસ. માથી વીજ પરવઠો પ ૂરો
પાડવામાું આવે છે , જેન ું ગ્રપ F -૧૩ છે વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા
જળવાઈ રહે અને વસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ું ભારણ ન આવે
અને વસસ્ટમ ન ું સારી રીતે વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી પીજીવીસીએલ હેઠળ
ના ખેતી વાડી દફડરો ને કલ (46) ગ્રપ માું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપ ને મદહના
માું એક અઠવાડીર્ા સુંપ ૂણગ દદવસ દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેત
થી ખેતીવાડી ગ્રપ ના અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જદા જદા
ચાર સમર્ ર્ાળા માું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે .અને તે મજબ દરે ક
ગ્ર ૂપને વારા ફરતી રોટે શનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક 3ફેજ વીજ
પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે છે .

નીવતવવષર્ક

*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન અજોઠા દફડરમાું નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા માું
વવજપરવઠો આપવામાું આવે છે
૧૨:૦૦

* બીજ ું અઠવાદડય-ું (રાત્રે)

.પ્રથમ અઠવાદડય(દદવસે) ૦૪:૦૦ થી
૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦

*ત્રીજ ું અઠવાદડય-ું

(સુંપ ૂણગ દદવસ) ૧૧:૩૦ થી ૧૯:૩૦ ચોથ ું અઠવાદડય-ું (રાત્રે)

૨૨:૦૦

થી

૦૬:૦૦ આ રીતે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈજ વીજ પરવઠો પ ૂરો
પાડવામાું આવે છે .
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૮૪

શ્રી ખેર કે શર કરશન મ.

એચ. વી. ડી. એસ. ન ું કામ પ ૂણગ કરવા

સવની

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદારનો રૂબરૂ સુંપકગ કતાગ તેઑ દ્વારા જણાવવામાું આવેલ છે કે ,

હકારાત્મક/વન

બાબત.તથા રામદે વ દફડરના સમારકામ

મારા કાશા વાળા ખેર વાળા ગ્ર ૂપમાું એચ. વી. ડી. એસ. અંર્ેની કામર્ીરી

કાલ

બાબત

અધ ૂરી છે . તેમજ રામદે વ એ.જી. દફડરમાું સમારકામની જરૂદરર્ાત જણાર્ છે .
સદરહ બુંને લોકે શનનો સવે કરી તા. ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સિીમાું જરૂરી સમારકામ
કરાવી આપવામાું આવશે.
સદરહ આર્જદરના જણાવ્ર્ા મજબ ગ્ર ૂપ ૧૧ કે.વી. રામદે વ દફડરમાું આવેલ છે .
જે તે સમર્ે આ ગ્ર ૂપમાું ૧૧ કે.વી. ના ક્ન્વરઝન બાબતે વિારે પડતાું
નાલળર્ેરીના વ ૃક્ષો હોવાથી વાુંિો ઊભો કરવામાું આવેલ હતો. જેના અનસુંિાને
ત. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ નાર્બ ઈજનેરશ્રી પાટણ દ્વારા જરૂરી સવે કરી
લાઇન રીરટ કરી આ ગ્ર ૂપની કામર્ીરી તા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી
આપવામાું આવેલ હતી.
રામદે વ એ. જી. દફડરમાું જરૂરી ટ્રી કટીંર્ન ું કામ ૨૪ ઢીલા ર્ાળા ખેંચવાન ું કામ
અને મેઇન લાઇનમાું રી-જમ્પરીંર્ન ું કામ તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી
આપવામાું આવેલ છે .

૮૫

શ્રી વીરા લખમણ ર્ોદહલ

સને-૨૦૧૨ માું મુંજૂર થર્ેલ કનેક્શન

મ:- ખુંઢેરી

કોટે શન ભરે લ હોવા છતાું કનેક્શન

લાઇન ઊભી થઈ શકેલ ન હતી. ત્ર્ારબાદ વાુંિો દૂ ર કરી જરૂરી વીજ લાઇન

આપેલ નથી.

ઊભી કરી વીજ જોડાણની કામર્ીરી પ ૂણગ કરી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ આ

પીજીવીસીએલ

સદરહ અરજદારને વીજ કનેક્શન આપવા માટે જે તે સમર્ે વાુંિો પડતાું વીજ

હકારાત્મક

વીજ જોડાણ રીલીઝ કરી આપવામાું આવેલ છે .
૮૬

શ્રી રામભાઇ લખમણભાઈ

વરડી વસમ પ્રા. શાળા-ઇણાજમાું જ્ર્ોવત

વાળા

વીજ કનેક્શન આપવા બાબત.

મ:- ઇણાજ તા. વેરાવળ

પીજીવીસીએલ

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા આ

નીવતવવષર્ક

વસમશાળાનો સવે કરવામાું આવેલ છે . સીમશાળા હોવાના કારણે તેઓની
માુંર્ણી જ્ર્ોવતગ્રામ દફડરમાથી વીજ પરવઠો મળી રહે તેવી છે . પરું ત, હાલ આ
શાળામાું સીંર્લ ફેજ વીજ જોડાણ નુંબર ૮૧૨૧૯/૦૦૩૯૫/૬ કે જે .આચાર્ગશ્રી
વરડી વસમશાળા નામન ું છે અને તા. ૨૭.૦૪.૨૦૦૫ ના રોજ રીલીઝ કરવામાું
આવેલ છે તેને ૧૧ કે.વી. ઉકદડર્ા ખેતીવાડી વીજ દફડરમાથી ૨૪ ક્લાક
સીંર્લ ફેજ વીજ પરવઠો આપવામાું આવે છે .
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૮૭

સોમત મેરામણ છાત્રોદડર્ા

સને-૨૦૧૩માું નાણાું ભરે લ છે , કનેક્શન

મ આંબલીર્ાળા તા.

આપતા નથી.

પીજીવીસીએલ

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા રૂબરૂ મલાકાત

હકારાત્મક

લેતા તેઓ જણાવે છે કે , તેમન ું આંબલીર્ાળા ર્ામના સવે નુંબર ૩૧ અને સવે

વેરાવળ

નુંબર ૨૦૨ માું નવા વીજ જોડાણની માુંર્ણી જે વષગ ૨૦૧૩ માું કરવામાું
આવેલ હતી. હાલ આ બુંને સવે નુંબરમાું એક-એક વીજ જોડાણ ચાલ છે . જેથી
મારી માુંર્ણીવાળા વીજ જોડાણ મારી માલલકીના અન્ર્ સવે નુંબરમાું શીફ્ટ
કરી આપવા. સદરહ અરજદારને પ્રભાસ પાટણ પેટા વવભાર્ીર્ કચેરી દ્વારા
બુંને અરજીઓના સુંદભે હાલ બુંને સવે નુંબર ઉપર એક વીજ જોડાણ ચાલ છે
તે અંર્ેની તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ નોદટસ દ્વારા જાણ કરવામાું આવેલ હતી.
અરજદારની શીફ્ટીંર્ અંર્ેની મુંજૂરી અથે તેમને રૂબરૂ બુંને સવે નુંબરોના જરૂરી
તમામ દસ્તાવેજો જમા કરાવવા જણાવવામાું આવેલ છે અને પત્ર નુંબર ૩૩૩૬
તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૬ થી તેમને જાણ કરતો પત્ર પણ મોકલવામાું આવેલ છે .
અરજદારના જણાવ્ર્ા મજબ તેઓ દદન-૧૦માું જરૂરી દસ્તાવેજી પરાવાઓ
અત્રેની કચેરીને જમા કરાવશે ત્ર્ારબાદ આર્ળની જરૂરી કાર્ગવાહી ત્વરીત
કરવા બાબતની અરજદારને સમજણ આપવામાું આવેલ છે .

૮૮

ભરત બાબભાઇ જોરા. મ.

ઊંબા ર્ામે હદરજનવાસ પાસે ૪-૫ વીજ

ઊંબા તા. વેરાવળ

પોલ જર્જદરત હોર્, બદલી આપવા.

પીજીવીસીએલ

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા ઊંબા ર્ામના

હકારાત્મક/વન

નવા પ્લોટ તથા હરીજનવાસ વવસ્તારમાું સવે કરવામાું આવેલ છે . સવે મજબ

કાલ

૫ પોલ વીજપોલ બદલવાની કામર્ીરી તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી
આપવામાું આવેલ છે .
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૮૯

પ્રતાપ વરજાુંર્ જાદવ મ.

પુંડવા દફડરને ર્ીર શેડયલમાું પાવર

નાવદ્રા

આપવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

પુંડવા વીજ દફડરને ભેટાળી 66 કે વી માથી વીજ પરવઠો પ ૂરો પાડવામાું આવે

નીવતવવષર્ક

છે .જેન ું ગ્રપ F14 છે વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા જળવાઈ રહે
અને વસસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ ન ું ભારણ ન આવે અને વસસ્ટમ ન ું
સારી રીતે વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી
દફડરોને કલ (46) ગ્રપમાું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપને મદહનામાું એક
અઠવાડીર્ા સુંપ ૂણગ દદવસ દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેતથી
ખેતીવાડી ગ્રપના અઠવાદડક સમર્ પત્રક ને મદહના દરમ્ર્ાન જદા જદા ચાર
સમર્ર્ાળામાું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે .અને તે મજબ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા
ફરતી રોટે શનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક

3 ફેજ વીજ પરવઠો પ ૂરો

પાડવામાું આવે છે .
*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન પુંડવા દફડરમાું નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા માું
વવજપરવઠો આપવામાું આવે છે .પ્રથમ અઠવાદડય(રાત્રે) રર:0૦ થી ૦૬:૦૦
*બીજ ું

અઠવાદડય-ું (સુંપ ૂણગ દદવસે)

૧૧:૩૦

થી

૧૯:૩૦

અઠવાદડય-ું (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦ ચોથ ું અઠવાદડય-ું (દદવસે)

*ત્રીજ ું

૦૪:૦૦

થી

૧૨:૦૦ આ રીતે દરરોજ સરે રાશ ૮ કલાક થ્રી ફેઈજ વીજ પરવઠો પ ૂરો
પાડવામાું આવે છે
૧૨૦

બાબભાઇ દે વભાઈ રામ મ.

ડાભોર-તાુંતીવેલા દફડર ભાર્ પાડી ૧૧

તાુંતીવેલા તા. વેરાવળ

કે. વી. બદલવા અંર્ે.

પીજીવીસીએલ

નવ ું ૬૬ કે.વી. ર્ોવવિંદપરા એસ. એસ. મુંજૂર થઈ ર્ર્ેલ છે . જેન ું બાુંિકામન ું

હકારાત્મક

કામ જેટકો દ્વારા હાથ ઉપર છે . આ એસ. એસ. કાર્ગરત થઈ જતાું ડાભોર
દફડરન ું તાત્કાલલક બાર્ફ્ર્કેશન કરી આપવામાું આવશે.

૧૩૩

૧૩૪

પીજીવીસીએલ

રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રભાસ પાટણ દ્વારા સદરહ વીજ

ઈસાભાઈ ઇભ્રામભાઇ

ર્ોવવિંદપરા નવા ર્ામતળમાું ઇલેક્ટ્રીક

ચૌહાણ મ. ર્ોવવિંદપરા તા.

પોલ ઊભા કરવા તેમજ જૂના

લાઇનનો સવે કરવામાું આવેલ છે અને લાુંબા ર્ાળામાું જરૂરી ૭ વીજ પોલ તા.

વેરાવળ

ર્ામતળમાું વાર્રીંર્ બદલવા બાબત.

૨૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ઊભા કરી કામર્ીરી પ ૂણગ કરી આપવામાું આવેલ છે .

અરસીભાઈ કાનાભાઇ

અરજદારશ્રીની વાડીની બાજમાથી પસાર

વાળા મ. ખુંઢેરી તા.
વેરાવળ

પીજીવીસીએલ

હકારાત્મક

સદરહ અરજદારના વીજ ટ્રાન્સફોમગરના એલ. ટી. લાઇનના સવે કરતાું તેમને

હકારાત્મક/વન

થતી લાઇન ૧૧ કે . વી. માથી ટી. સી.

અલર્થી ટ્રાન્સફોમગર આપવાની માુંર્ણી હોર્, જેના અનસુંિાને સ્થળ પીઆર

કાલ

આપવા.

આ ગ્ર ૂપનો નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા સવે કરતાું આ ગ્ર ૂપન ું ટ્રાન્સફોમગર ૬૩
કે. વી. એ. ન ું છે . જેમાું હાલ ૫૧ કે. વી. એ. લોડ છે . તેથી તાુંવત્રક રીતે જરૂરી
નથી. પરું ત , સદરહ અરજદારના ગ્ર ૂપમાું જરૂરી એલ.ટી. લાઇનન ું સમારકામ
તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી આપવામાું આવેલ છે .
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૧૩૫

છાત્રોડીર્ા ર્ોપાલભાઈ

કકરાશ ર્ામે જર્જદરત વાર્ર બદલવા

માલદે વભાઇ ર્ામ. કકરાશ

અને મેન્ટે નન્સ બાબત.

પીજીવીસીએલ

સદરહ રજૂઆતકતાગ ને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા કકરાશ ર્ામના

હકારાત્મક/વન

સીમ વવસ્તારમાું આવેલ ત્રણ ખેતીવાડી એલ.ટી. ગ્ર ૂપમાું સવે કરવામાું આવેલ

કાલ

છે . સદરહ સવે દરમ્ર્ાન એલ. ટી. લાઇનના કું ડક્ટર તથા ૬ વીજ પોલ
બદલવાની જરૂરી કામર્ીરી તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી આપવામાું
આવેલ છે .
૩૪

મહમદ ભીખાભાઈ તવાણી

દલલત વવસ્તાર તેમજ નવા પ્લોટવવસ્તાર
મા જ્ર્ોવત લાઈટપહોચાડવા તેમજપ્લોટ
વવસ્તારમાું પોલ ઉભા થર્ેલ હોર્

પીજીવીસીએલ

(૧) સીડોકર ર્ામના દલલત વવસ્તાર તેમજ નવા પ્લોટ વવસ્તારમાું જ્ર્ોવતગ્રામ

હકારાત્મક/

પાવર પહોંચાડી ને કલ ૩૯ અરજદારોને મીટર લર્ાડી પાવર ચાલ કરી

પ્રર્વત હેઠળ

આપેલ છે .

વાર્દરિંર્ થર્ેલ હોર્ તાત્કાલલક પાવર

(૨) સીડોકર ર્ામના જના ર્ામતળની અંદર આવેલ ૧૧ કેવી સીડોકર

આપવા બાબત તેમજ ર્ામ ની અંદર થી

જ્ર્ોવતગ્રામ લાઈનના કલ ૪ કીમી વાર્રો બદલાવી આપવામાું આવેલ છે

પસાર થર્ેલ ઇલેવન કેવી ના વાર્ર

તેમજ જરૂરી ૨૦ ર્ાળામાું ર્ાડીર્ કરી આપેલ છે . જે અરજદારશ્રી ની રૂબરૂ મા

બદલવા અને ર્ામની અંદર વાર્રીંર્

કામ પ ૂણગ કરે લ છે .

મા ર્ાડગ કરવ ું અનેજના ર્ામ વવસ્તાર મા

(૩) સીડોકર ર્ામના જના ર્ામતળ વવસ્તારમાું જરૂરી મેન્ટે નન્સ સીડોકર

મેન્ટે નન્સ કરવા બાબત તેમજ ચોમાસાને

જ્ર્ોવતગ્રામ ફીડરમાું એલ.ટી.લાઈનન ું ૨.૫ કીમી માું અરજદારની રૂબરૂ મા પ ૂણગ

કારણે વાડી વવસ્તારમા મેન્ટે નન્સ કરવા
બાબત

કરવામાું આવેલ છે .
(૪) સીડોકર ર્ામના વાડી વવસ્તારમા સપાસી ખેતીવાડી ફીડરમાું અરજી
મજબના કલ ૩ ગ્રપોમાું મેન્ટે નન્સ કરવા માટે સવે કામર્ીરી પ ૂણગ કરવામાું
આવેલ છે ,જે એનેક્ષર-અ મજબન ું છે , જેની કલ રકમ રૂ. ૪ લાખ થાર્ છે અને
મેન્ટે નન્સ કામર્ીરી હાલ શરૂ છે . જે તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬માું પ ૂણગ કરવામાું
આવશે.(એનેક્ષ્રર-અ આ સાથે સામેલ છે .
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