પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : માંગરોળ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 07/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી. એલ. ગોહેલ ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯
રજુ થયેલ ોની સંયા : 15, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 હુસેનભાઈ આહમદભાઈ
જેઠવા,માંગરોળ, મો.નં.
૯૯૦૪૧૨૯૪૬૮

માંગરોળ શહેરના ખેતીવાડ િવતારમાં ખુલા
વાયરની જયાએ ઇયુલેટર વાયર
નાખવા.ાસફમરના અથગ કરવા તથા
એચ.ટ. લાઈનની નીચે ગાડગ કરવા બાબત.

2 લોએજ સરપંચી, મો.નં.૯૧૦૬૫૯૨૦૦૨

લોએજ ગામે મશાન તરફ જતી વીજલાઈનમાં સરપંચી,ામ પંચાયત લોએજ ારા મશાન તરફ
એચ.ટ. લાઈનનો પોલ બદલવા બાબત
જતી ૧૧ કેવી મતુપુર યોિતામ ફડરનો જજરત
વીજપોલ બદલવા માટેની રજુઆત અવયે ૧૧ કેવી
મતુપુર યોિતામ ફડર હેઠળ મશાન તરફ જતી
વીજ લાઈનને એચ.ટ. પોલ એટલે કે તા.૩૧-૩-૧૮
સુધીમાં બદલાવી કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

અરજદારની રજુઆત અવયે જણાવવાનું કે ૧૧ કેવી
ખે ત ીવાડ ફડરોની એચ.ટ. વીજલાઈનમાં ખુ  લા
વાયરની જયાએ સલામતી હેતુસર હાઈવે ોસગ,રોડ
ોસગ, ફડર ોસગ થળો પર જરયાત મુ જ બ
એચ.ટ. કેબલ નાખી શકાય છે. પરંતુ અરજદારના
જણાયા મુ જ બના થળ પર તપાસણી નાયબ
ઈજનેર માંગરોળ શહેર ારા કરતાં ૧૧ કેવી વોટરવક
ફડરમાં આ અરજદારનુ ં વીજ કને ક શન ટે પ ગ
લાઈનમાં આવેલ છે. અને આ ટેપગમાં કુલ નંગ-૪
૧૦ કે વ ીએના ાસફમર આવે લ ા છે જે એચ.ટ.
વીજલાઈન સખત નાયેરના બગીચામાંથી પસાર
થાય છે . આ વીજ લાઈનમાં ૪૪૦ મીટર એચ.ટ.
લાઈન આવે લ છે . જે મ ાં ન ા ૬-ગાળા કાચા રતાની
બાજુમાંથી પસાર થાય છે. જેમાં જર ગાડગ તથા
કુ લ નં ગ -૪ ાસફમરના અથગ તથા જર
વીજલાઈનનું સમારકામ માટે Project No.૨૦૯૧૬૭
જેની અંદાજે રકમ .૯૯,૯૦૯=૦૦ જેટલી થાય છે જે
મં જ ુ ર થયે તા.૩૦.૪.૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં પૂ ણ  કરવામાં
આવશે.

ોજેટ નં:૨૦૯૧૬૭ મુજબ, કાચા રતાની બાજુમાંથી
પસાર થતી એચ.ટ. લાઈન ૧૧ કે વ ી વોટર વક સ
ફડરની લાઇનના ૬ ગાળાનાં વીજ વાયરો બદલાવેલ
છે. જર ાસફમરના અથગ કુલ નંગ -૩ કરેલ
છે તે મ જ આ ટે પ ગ લાઈનમાં જર  ાં ચ
મગ કરેલ છે. તથા આ કામગીર તા: ૩૦.૦૪.૨૦૧૮
ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

૧૧ કે વ ી મતુ પ ુ ર યોિતામ ફડર હે ઠ ળ મશાન
તરફ જતી વીજ લાઈનને એચ.ટ. પોલ -૧ તથા ૧ વી,૧ ટોપ,૧-ડ, ૧ -ઘાય માર તા.૧૨-૩-૧૮ કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 રતનિસંહ કેશરિસંહ રાઠોડ ગામ : મે ણ જ ગામની બાજુ મ ાં ા.શાળા તરફ જતાં આ અરજદારની રજુ આ ત અવયે નાયબ ઈજને ર
મેણજ ,મો.નં.૯૪૦૮૯૯૦૯૮૧
રતાની બાજુમાંથી પસાર થતી વીજલાઈનમાં માં ગ રોળ ાય ારા થળ તપાસ કરતાં મે ણ જ
ગાડગ કરવા બાબત.
ગામની ા.શાળા તરફ જતાં રતાની બાજુમાં ૧૧ કેવી
ગોરેજ ખેતીવાડ ફડરની વીજલાઈન આવેલ છે.આ
વીજલાઈનના પાંચ ગાળામાં જર ગાડગ તથા પાંચ
ગાળાના વીજ વાયર બદલવા તથા જર વીજલાઈન
સમારકામ માટેનો Project No.૧૯૯૦૧૯ મુકવામાં
આવે લ છે જે મં જ ુ ર થયે તા.૩૦-૪-૧૮ સુ ધ ીમાં
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

મેણજ ગામની ા.શાળા તરફ જતાં રતાની બાજુમાં
૧૧ કેવી ગોરેજ ખેતીવાડ ફડરની વીજલાઈન આવેલ
છે . આ વીજલાઈનના પાં ચ ગાળામાં જર ગાડ  ગ
કરેલ છે અને એચ ટ ના પોલ-૨ , વી-૨ ,ડ-૨,ટોપ
-૨ તથા 55 MM ૨ ક.મી વાયર બદલાવી કામગીર
તા:૧૨.૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે જેની કમત ૯૫૬૧૮ િપયા જેટલી થાય છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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4 સરપંચ ી, આોલી ામ
પંચાયત મો.નં.-૮૧૨૮૪૬૬૫૮૮

5 િવણુભાઈ વાલાભાઈ ઝણકાટ
ગામ-કાણેક, મો.નં.૯૯૦૯૪૦૫૫૯૦
6 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧
7 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧

8 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧
9 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧

આોલી ગામે ખે ત ીવાડ ધરસે ર વાળા આોલી ગામનાં સરપં ચ ી ારા આોલી ગામની
ાસફમરમાં સમારકામ કરવા બાબત
ખેતીવાડ િવતારમાં ઘનસેરવાળા ખેતીવાડ ુપનું
સમારકામ માટેની રજુઆત અવયે જણાવવાનું કે
ઘણસેરવાળા ાસફમરનું ટેકનીકલ રતે સવે કર
તથા જર ોજે  ટ નં બ ર-૧૯૪૯૨૮ જે ન ી કમત
.૧.૬૪ લાખ જે ટ લી થાય છે . જે ોજે  ટની મં જ ૂ ર 
મ ગયે લ છે તથા જર માલસામાન પણ
કોાટરને મ ૩૪MM2 વાયર ૩.૫ કમી પોલ
બદલવા નંગ-૭, ઘાય-૬ કામગીર કરવાની થાય છે.
આ કામગીર ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં પૂ ણ  કરવામાં
આવશે.

ઘણસેરવાળા ાસફમરનું ટેકનીકલ રતે
તથા જર ોજેટ નંબર-૧૯૪૯૨૮ જેની
૧.૬૪ લાખ જેટલી થાય છે. ૩૪MM2 વાયર
તથા પોલ નં ગ -૭, ઘાય-૬ બદલાવે લ
કામગીર ૧૫-૩-૨૦૧૮ પૂણ કરવામાં આવેલ

સવે કર
કમત .
૩.૫ કમી
છે . આ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ખે ર ા-ચોરવાડ રોડ પર મકાનની નકથી સદર રજુઆત અવયે ચોરવાડ પેટા િવભાગીય કચેર
નીકળતી એલ ટ લાઈનમાં લાં બ ા ગાળામાં નાયબ ઈજનેર ારા થળ તપાસ કરતાં ચોરવાડપોલ ઊભા કરવા બાબત.
ખેરા રોડ પર એલ.ટ. લાઈનમાં લાંબા ગાળામાં પોલ
નંગ-૨ ઊભા કરવા માટેની કામગીર તા.૩૦-૪-૧૮
સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

ચોરવાડ-ખે ર ા રોડ પર એલ.ટ. લાઈનમાં લાં બ ા
ગાળામાં પોલ નંગ-૩,તથા ૧ -ઘાય, માર કામગીર
તા.૧૫-૩-૧૮ પૂણ કરવામાં આવેલ છે. જેની કમત ૧૮૦૦૦ િપયા જેટલી થાય છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ી-ફેઇઝ ખેતીવાડ કનેકશનોમાં વાંધા હોય ી ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ ડાણો વાંધાઓ હોય તેવા
યોય કર તાકાલીક કનેકશન આપવા બાબત કને  શનો માનનીય અિધક લા મે  ે ટ સમ
દરખાત મોકલવામાં આવેલ છે. અને આ દરખાત
અવયે હુ ક મ મયે તુ ર ત જ આવા વીજ ડાણ
અંગેના કનેકશનોની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

માંગરોળના ગીચ નાયેરના બગીચાઓના
િવતારમાં િનયમ મુજબ ૧૧કેવી લાઈન પસાર
ના થાય યા સવે કર એલ.ટ. લાઈનમાંથી
કનેશનો આપવા

ી ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ ડાણો વાંધાઓ હોય તેવા
કને  શનો માનનીય અિધક લા મે  ે ટ સમ
દરખાત મોકલવામાં આવેલ છે. અને આ દરખાત
અવયે હુ ક મ મયે તુ ર ત જ આવા વીજ ડાણ
અંગેના કનેકશનોની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.
યાં ગીચ નાળયેરનાં બગીચાઓ આવેલ હોય તેવા
િવતારમાં િનયમ મુજબ ૧૧ કેવી વીજલાઈન પસાર
થઇ શકે એમ ન હોય તે વ ા સં  ગોમાં કં પ નીના
િનયમ અનુ સ ાર ટે ક નીકલ રતે એ-કે ટ ે ગ ર મુ જ બ
શય હોય તે વ ા સં  ગોમાં એલ.ટ. લાઈનમાં થ ી
આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો પે  ડગ માં ગ રોળ
શહે ર માં ફે  ુ - ૨૦૧૮ સુ ધ ીના ૧૧૯ પે  ડગ છે આ
અરઓ પૈક કનેશનો આપવા માટેની કાયવાહ
િનયમોનુસારની હાલ ચાલુ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

યાં ગીચ નાળયેરનાં બગીચાઓ આવેલ હોય તેવા
િવતારમાં િનયમ મુજબ ૧૧ કેવી વીજલાઈન પસાર
થઇ શકે એમ ન હોય તે વ ા સં  ગોમાં કં પ નીના
િનયમ અનુ સ ાર ટે ક નીકલ રતે એ-કે ટ ે ગ ર મુ જ બ
શય હોય તે વ ા સં  ગોમાં એલ.ટ. લાઈનમાં થ ી
આપવામાં આવે છે.

નાળયે ર ના ગીચ બગીચાઓમાં ૧૧ કે વ ી ખે ત ીવાડ ફડરોમાં કં પ નીના વત મ ાન િનયમ
લાઈનમાં વીજ િવે પ દુ ર કરવા ૧૧કે વ ી અનુસાર ૧૧ કેવી ફડરોમાં એ.બી. કેબલ નાખી શકાય
એએલપીઇ એ.બી. કેબલ નાખવા બાબત
નહ.વધુમાં વીજ િવેપ્ દુર કરવા માટે સમયાંતરે
૧૧કેવી લાઈનનું સમારકામ કરવામાં આવે છે.
હાલ ખેતીવાડના કેટલા કનેશનો પેડગ છે ખે ત ીવાડ નવા વીજ ડાણો પે  ડગ માં ગ રોળ
તે ન ા ધોરણ વાર વહે લ ી તકે કને ક શન ચાલુ શહે ર માં ફે  ુ - ૨૦૧૮ સુ ધ ીના ૧૧૯ પે  ડગ છે આ
કરવા બાબત
અરઓ પૈક કનેશનો આપવા માટેની કાયવાહ
િનયમોનુસારની હાલ ચાલુ છે.
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10 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧

માંગરોળ શહેર િવતારમાં આવતી
સોસાયટ(૧)
ઇદરાનગર(૨)
ગુજરાતીનગર(૩)નાગદા િવતાર યાં ૧૧ કેવી
લાઈનો જે મકાન પરથી પસાર થાય છે તે
યોય પહોળા રતા પર ફે ર વી.આના કારણે
અવાર-નવાર વાયર તૂટવાના બનાવ બને છે.
તેથી ભિવયમાં કોઈ પણ તનું અકમાત ન
થાય તે માટે તાકાલીક કાયવાહ કરવી

11 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧

માં ગ રોળ શહે ર ઝુ પ ડપી િવતાર હે ઠ ળના માંગરોળ શહેર િવતારમાં ઝુપડપી યોજના હેઠળ ઝુ પ ડપી યોજના હે ઠ ળ બાક રહે લ કુ લ ૪૮ નવા
િસં ગ લ ફે ઇ ઝ કને ક શન તાકાલીક આપવા કુ લ ૪૮ અર બાક રહે લ જે વીજ કને  શનો એક વીજ કનેસન આપી કામગીર તા:- ૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના
બાબત
માસમાં એટલે કે ૩૧-૩-૨૦૧૮ સુધીમાં પૂણ કરવામાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
આવશે

12 મુલીમ સમ ઘાંચી
જમાત,માંગરોળ, મો.નં.
૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧

13 મેરામણ વીરાભાઈ બારડ,રહેઆરેણા, મો.નં.--૯૭૧૨૬૯૭૦૨૩

14 યુસુફ હુસેનભાઈ ભાટા,રહે.માનખેા,મો.નં. ૯૬૨૪૧૭૯૬૦૧
15 હા મુસાભાઈ છાપરા, મો.નં.૯૮૨૪૩૨૪૧૯૪

આપના લેવલે કેટલા કનેકશન પેડગ છે જેવા
કે ખેતીવાડ ી ફેઇઝ કનેકશન નવા અગાઉ
પૈસા ભરપાઈ થયેલ છે વાંધાવાળા કામ બાક
હોય અને હાલ ચાલુ સવે કે વોટેશન ભરપાઈ
થઇ ગયેલ હોય તેવા િસંગલ ફેઇઝ ઝુપડપી
તથા અય કે ટ ે ગ રના પે  ડગ કને ક શન
બાબત
નવા ી-ફેઇઝ ખેતીવાડ વીજ-ડાણ માટેની
માંગણી છે અને અંદાજપક પણ ભરપાઈ કર
આપે લ છે પરં ત ુ અયાર સુ ધ ી સદર વીજ
ડાણ મળેલ નથી જેને એલ.ટ. લાઈનમાંથી
આપવા બાબત

માં ગ રોળ શહે ર િવતારમાં આવતી સોસાયટ
(૧)ઇદરાનગર- િવતારમાં થ ી પસાર થતી ૧૧કે વ ી
લાઈનને ભૂ ગ ભ કરવાની મં જ ુ ર  મળે લ છે અને
ટેડરની યા પૂણ કરેલ છે જે આગામી મહનામાં
કામગીર કરવામાં આવશે. (૨)ગુજરાતી નગર તથા
(૩)નાગદા િવતારમાં ૧૧કે વ ી વીજલાઈનો મકાન
પરથી પસાર થવા બાબતે જર ટેકનીકલી રતે સવે
કયા બાદ કં પ નીના િનયમ અનુ સ ાર આપને
િવગતવાર યુતર આપવામાં આવશે.

અે ન ી તમામ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળ
ખે ત ીવાડ-૧૪૫ તે મ જ અય કે ટ ે ગ ર-૨ કે જે મ ના
અગાઉ પૈસા ભરપાઈ થયેલ છે અને હાલ વાંધામાં
હોવાથી કંપનીના િનયમ મુજબ થળ િવઝીટ રસવે
તે મ જ ડએમ રફર કર તે ન ા િનણ ય મુ જ બ વીજ
ડાણ ચાલુ કરવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવે
છે.

સદર કે ઈ સ ડએમ રફર કરે લ છે તે મ જ હયાત
એલ.ટ. નેટવક માંથી જર સવે કર િનયમમુજબ
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સુધીમાં આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

નાગડા િવતાર માં અડર ાઉડ લાઈનની
કામગીર સરકારી ની DISS યોજનામાં સમાવે શ
કરવામાં આવે લ છે જે માટે નગરપાિલકા ારા ના
વાંધા માણપ મયા બાદ સમય મયાદામાં પૂણ
કરવામાં આવશે. જયારે ઇદરા નગર તેમજ ગુજરાતી
નગર િવતારમાં રહેણાંક મકાન પરથી પસાર થતી
એક ફડરની એચ.ટ. લાઈન ૩૪૦ મીટર શીટ કર
આપેલ છે. તેમજ નાગદા િવતારમાં કુલ ૫ ગાળામાં
જર લાઈન નીચે ગાડ  ગ કર કામગીર તા.
૩૦.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન
િનકાલ
નવા કનેકશન

જર એલ. ટ. લાઈન માંથી વીજ ડાણ મ શકે
તે હેતુથી ફર સવે કરેલ છે. પરંતુ % VR મળતા ન
હોવાથી, A કેટેગરમાં વીજ ડાણ આપી શકાય તેમ
નથી, DM નાં જજમે  ટ બાદ આગળની કાય વ ાહ
જુના સવે મુજબ જ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડએમ રફર

મતુપુર ગામે ખેતીવાડ િવતારમાં ી ફેઇઝ જર સવે કરને કામગીર ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ સુધીમાં નમી ગયે લ ડપી સીધી કર, ઢલા વાયરો રકને  શનની સિવસ લાઈનની લં બ ાઈ વધારે પૂણ કરવામાં આવશે
ગગ ૩ ગાળાના કરવામાં આવે લ . કામગીર
હોય વચે નવો પોલ ઉભો કરવા બાબત
તારખ ૩0.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

૧૧ કેવી ખેતીવાડ લાઈનમાં વીજ ાસફમર જર સવે કરને કામગીર ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ સુધીમાં નમી ગયે લ ડપી સીધી કર, ઢલા વાયરો રનમી ગયેલ છે તેમજ વાયરો ઢલા છે
પૂણ કરવામાં આવશે
ગગ ૩ ગાળાના કરવામાં આવે લ . કામગીર
તારખ ૩0.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ.
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