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

િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 41, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 41, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 દનેશ પરબત ચામરયા, સરપંચ

ી, િશકરા
િશકરા  ગામમાં  જજરત વીજ પોલ બદલવા
તથા નવી ડપી ઊભી કરવા બાબત

સદર અર માટે સવે કર દન-૧૦ માં DDUGJY
કમ હેઠળ કામ પૂણ કરવામાં આવશે

જુના  વાયર,અને  પોલ  ૧૦.૦૪.૨૦૧૮  મા  બદલી
આપવામા આવલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 જેશા મામુ રબાર, આમરડ ઘર વપરાશની જજરત સિવસ લાઈન બદલી
આપવા બાબત

સદર ઘર વપરાશની જજરત સિવસ લાઈન તા.
૧૦.૩.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે

સદર ઘર વપરાશની જજરત સિવસ લાઈન તા.
૧૦.૩.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 જેશા મામુ રબાર, આમરડ ઘર વપરાશ હેતુ માટેનો કોલ ભરેલ છે, તો
મીટર લગાવી આપવા બાબત

ઘર વપરાશ હેતુ માટેનું મીટર તા. ૧૦.૩.૨૦૧૮ ના
રોજ લગાવી આપેલ છે

ઘર વપરાશ હેતુ માટેનું મીટર તા. ૧૦.૩.૨૦૧૮ ના
રોજ લગાવી આપેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 અશોકિસંહ ઝાલા ભચાઉ સ.ડ. અને સામખીયા સ.ડ. માંથી
ીજું સબડવીઝન બનાવવા બાબત

સદર બાબતે સબડવીઝન બાયફરગેશનની ોપોઝલ
બનાવી  વડ  કચેરએ  મંજૂર  અથે  મોકલવામાં
આવશે

યુવીએનએલ કચેર, વડોદરા ારા િનદેિશત કરાયેલ
પેટા િવભાગીય કચેર િવભાજનના માપદંડ મુજબ,
વતનમાન ભચાઉ સ.ડ. અને સામખીયા સ.ડ.નું
િવભાજન  કર  અય  સબડવીઝન  બનાવવાનાં
માપદંડ પરપૂણ થતા ના હોય, ભચાઉ સ.ડ. અને
સામખીયા સ.ડ. માંથી ીજું સબડવીઝન બનાવી
શકાય નહ.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

5 અશોકિસંહ ઝાલા ફોન નં.:
૯૯૨૫૩૧૭૯૯૯

ભચાઉ શહેરમાં આવેલ ટ લાઈટ ૨૪ કલાક
ચાલુ રહેવા બાબત તેમજ રહેણાંક નું બીલગ
૨ મહના ના બદલે ૧ મહને કરવા બાબત

સદર બાબતે યોય સવે કર જર જણાય યાં ટ
લાઈટના  મીટરો  ની  માંગણી  મુજબ સદર  ટ
લાઈટનો અલગ ફેઝ કર સદર સમયાનું િનરાકરણ
કરવામાં આવશે તેમજ  આવી ટ લાઈટો ચાલુ
માલુમ પડશે તો કનેશન કાપી નાખવામાં આવશે.
તેમજ રહેણાકના બીલગ નો  નીિત િવષયક છે

(૧).વધારાના  ફ ેઝ  માટ ે  નાયબ  ઇજનેર  ારા
અરજદારને ણ કરવામાં આવેલ છે, યુિનસીપાિલટ
માં એિલકેશન કર તેમને સલાહ આપવામાં આવેલ
છે. (૨) બીલગ ની યા .ઇ.આર.સી. ના નસ
મુજબ (ખેતીવાડ િસવાયના ) ી ફેઝ કનેશનની
મંથલી અને સગલ ફેઝ ની બાય-મંથલી કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ધારાસયી, રાપર ીમતી
સંતોકબેન ભચુભાઈ અરેથીયા

પલાસવા ગામમાં વેનું  ધોવામાં લો- વોટેજ
આવવા બાબત

થળ  તપાસ  કરતા  પલાસવા  ગામમા ં  વીજ
ાસફમર માં  આવેલ એલ ટ લાઈનના છેલા
કનેશનમાં વોટેજ ચેક કરતાં ૨૩૦ V મળે છે, આમ
લો- વોટેજની સમયાનો િનકાલ કરેલ છે

થળ  તપાસ  કરતા  પલાસવા  ગામમા ં  વીજ
ાસફમર માં  આવેલ એલ ટ લાઈનના છેલા
કનેશનમાં વોટેજ ચેક કરતાં ૨૩૦ V મળે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

કાનમેર  ગામે  વાડ  િવતારમાં  પસાર  થતી
વીજ લાઇનમાં વાયર તેમજ જજરત થાંભલા
બદલવા બાબત

કાનમેર ગામમાં ૭ જેટલા પોલ બદલી કરેલ છે અને
જર જણાશે તો બી પોલ પણ બદલી આપવામાં
આવશે.  તેમજ સદર ગામમાં  ગાગોદર એ ફડર
આવે છે, જે સરકાર ીની ખુશી યોજના માં મંજુર
થયેલ હોઈ વાડ  િવતારના  જજરત વીજ વાયર
બદલી આપવામાં આવશે

કાનમેર ગામે ગાગોદરએ ફડર મા ૧૨ પોલ બદલી
આપવા મા આવેલ છે. ૧ ક.મી. જુના વાયર તારખ
૧૩.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 ભવાન જેરામ રાવરયા પદમપર પદમપર  ગામમાં  અરજદારીની  વાડ  તરફ
જવાના રતા ઉપર ડ પી ઊભી કરેલ છે તે
દુર કરવા બાબત તથા કનેશન ૨૦/૯/૨૦૧૭
ના રોજ ઉભું કરેલ છે, છતાં બીલ ૨૦૧૪ થી
લગાવવામાં આવે છે.

સદર કામ માટે જર સવે માટે અરજદારો ને સાથે
રાખી ાસફમરનું લોકેશન ની કર યાર બાદ,
વડ કચેર ની મંજૂર મેળવી આગળની કાયવાહ
કંપનીના િનયમ મુજબ કરવામાં આવશે. તથા બીલ
બાબતે ઓફસ રેકડ તપાસી યોય કાયવાહ કરવામાં
આવશે

અરજદારને લોક દરબારમાં સમવવામાં આવેલ કે
જમીનનો  એ તમારા બે ભાઇઓ વચેનો 
છે,કે જયા ડ.પી. ચર ઊભુ કરવામાં આવેલ છે.
બીલ િનયમ માણે જ આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 સિવતાબેન કરમશીભાઈ સાંઢા,
સરપંચી, પદમપર

પદમપર ગામમાં ી ફેઝ લાઈન ચાલે છે તે
ગામથી બારોબાર લેવા બાબત

સદર કામ માટે  જર સવે  કર,  વડ કચેર ની
મંજૂર મેળવી આગળની કાયવાહ કંપનીના િનયમ
મુજબ કરવામાં આવશે.

૧.૧ ક.મી. ની એચ.ટ. લાઇન ફેરફાર કરવાની છે,
અરજદારને  ણ કરવામાં  આવેલ  છે  કે,  તાલુકા
પંચાયત  તરફથી  ડ.આઇ.એસ.એસ.  કમ  હેથળ
દરખાત મોકલાવેથી  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

10 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

રામવાવ ગામે વોટરવકસ ના બે કનેકશનો ના
ફડર બદલી કરવા બાબતે વીજ કનેશનો ને
૮ કલાક વાળા ફડર ની જયાએ ૨૪ કલાક
વાળા ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત

સદર પાણી પુરવઠા ના કનેશન ગામતળની બહાર
આવતા હોવાથી યુવીએનએલ ના સરયુલર નં.
યુવીએનએલ/ટેક-૨/આરએનઆર/૭૬૩૬/૧૬.૧.૨૦૧૭
મુજબ જેવાય ફડરમાંથી પાવર આપી શકાય તેમ
નથી

હાલે  રામવાવ ગામને  પાણી પુ  પાડતા ૬ વીજ
ડાણો આવેલ છે તેમાથી ૪ વીજ ડાણો ને ૨૪
કલાક  વીજ  પુરવઠો  મળે  છે  બાક  રહેતા  વીજ
ડાણો ને ૮ કલાક વીજ પુરવઠો મળે છે. વતમાન
િનયમ મુંજબ ફકત ૧ પાણી પુરવઠાના વીજ ડાણ
ને ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો પુરો પાડવાનો છે . તેથી
૨ વીજ ડાણોને ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો આપવાનું
સંભવીત નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

11 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

િકમનગર  િવતારમાં  થાંભલા  સીધા  તેમજ
સમારકામ અંગે

થળ નો સવે કર જર લાયે મેટેનસ કરવામાં
આવશે

૩ પૉલ બદલાવેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ધબડા ામ પંચાયતનું વોટરવકસ નું કનેશન
ચાલુ થયા િવના જ બીલ આવે છે તો તે અંગે
કારવાહ કરવા બાબત

અરજકતા સાથે સયુંકત થળ રોજકામ કર ઓફસ
રેકડ તપાસી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

૪ વોટર વસ ના કનેશન દબડા ગામે આવેલા છે,
તેમાથી ૨ કનેશન નો ઉપયોગ ામ પંચાયત કરે
છે,  બાકના  ૨ નો ઉપયોગ થતો નથી,  કનેશન
વગરનું કોઇ બીલ આપવામાં આવતુ નથી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

13 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

પગીવા ંઢ  ગામના  ણ  અરજદારોએ  તા.
૨૫.૧.૨૦૧૮ ના રોજ “B” કેટેગર અંગે ના ઘર
વપરાશ હેતુ ના કોલ ભરેલ છે, તો કામગીર
પૂણ કરવા બાબત

દવસ ૧૫ માં સદર કનેસનોના કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

૧૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પુણ કરવામાં આવેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

14 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

નીલપર  ગામના  પા ંચ  જ ેટલા  દ િલત
અરજદારોએ  SCP  કમમાં  ઘર માં  વીજ
મેળવવા માટે તા. ૧૯/૮/૨૦૧૫ ના રોજ ૪૦
િપયા ભર અર કરેલ છે, પરંતુ કનેશન
હ સુધી મળેલ નથી.

દવસ ૧૫ માં સદર કનેસનોના કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામ પુણ કરવામાં આવેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

15 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

બાદરગઢ ગામના બે ખેડૂતો અવચર રણછોડ
દુબરયા  તથા  અંબાવી  નારણ  દુબરયા,
જેઓને  ખેતીવાડના  કોલ  ભરવાની  છેલી
તારખ ૨૭/૧૧/૨૦૧૭ હતી જે  ભર શકાયેલ
નથી, તો તેની મુદત વધાર આપવા બાબત

સદર કનેશનો બાબતે તમામ ના દતાવે સબ
ડવીઝન ઓફસે ચેક કર ોપોઝલ બનાવી વડ
કચેરને મોકલી માગદશન લેવામાં આવશે યાર બાદ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

અંદાજપ આયા પછ ૧ મહનો વીતી ગયા બાદ
અરજદાર રાપર પેટા  િવભાિગય કચેર  માં  સમય
મયાદા વધારવા માટે ગયેલ આથી નાયબ ઇજનેર
ારા જણાવેલ કે અંદાજપ ભરવાની છેલી તારખ
જતી રહ હોવાથી સમયા મયાદા વધાર શકાશે નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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16 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ખીરઈ સબ ટેશનમાંથી નીકળતા ગોિવંદપર
એ ફડરનું બાયફરગેશન કરવા બાબત

સવે થઇ ગયેલ હોઈ DDUGJY કમ હેઠળ ોજેટ
મૂક બાયફરગેશન કરવામાં આવશે

DDUGJY  યોજના  હ ેઠળ  ગો િવદપર  ફડ ની
િવભાજનની સૈધાંિતક મંજુર મ ગયેલ છે. જેની
કામગીરએજસી  સોપાઈ  ગયેલ  છે.  સદર  ફડરનું
બાયફરગેશનની કામગીર DDUGJY યોજનાની સમય
મયાદામા પુણ કરવામા આવશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

17 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ખેતીવાડ ના દરેક ફડરમાં  LST ાસફમર
લગાડવા બાબતે

સદર બાબતે જેમ જેમ ખેતીવાડ માં રહેણાંક વીજ
ડાણની માંગણી  અનુસંધાને  એ ફડરમાં  LST
ાસફમર લગાવવામાં આવશે

જે  ફડરમાં  સગલ ફેઝ  એ..આર.એલ.  છે,  યા
એલ.એસ.ટ. ાંસફમર લગાડવામાં આવેલ છે, અને
યા એ..આર.એલ. નથી યા ાંસફમર લગાડવામાં
આવેલ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ખીરઈ ાથિમક ગ્પ શાળાની ફરતે આવેલ
અકમાત વાયરો દૂર કરવા બાબત

સદર ાથિમક ુપ શાળાનું  થળ િનરણ કર
DISS  કમ  હ ેઠળ  સદર  લાઈન  શીટગ  ની
કામગીર કરવામાં આવશે

ખીરઈ ાથિમક ગ્પ શાળાની ફરતે આવેલ ૫૦૦
મીટર ની લાઇન ૧૫.૦૪ .૨૦૧૮ નાં રોજ અય જયા
એ િનયમાનુસાર િસટ કર કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

19 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ખડર  િવતારની  લાલાહરાની  વાંઢમાં  જુદ
ડ.પી આપવા બાબત

સદર વાંઢનું થળ િનરણ કર  કોઈ લો-વોટેજ
ની સમયા જણાશે તો સદર વાંઢમાં જુદ ડપી ની
દરખાત  તૈયાર  કર  મંજૂર  મેળવી  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે

જયારે  ટેકનીકલી  ાંસફમર  ના  છેલા  કનેકશનમાં
વોલટેજ તા વોલટેજ બરોબર આવે છે. લોવોલટેજ
ની કોઇ સમયા નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

મનોદરા તેભાઈ ભૂરાભાઈ ગામ: મેવાસા એ
ખેતીવાડ નવા વીજ ડાણ અંગે વષ 2014
માં કોલ ભરેલ હોવા છતાં આજ દન સુધી
વીજ કનેકસન ન આપવા બાબત

સદર  અરજદારનુ ં  થળ  રોજકામ  કર  આગામી
દવસોમાં વીજ ડાણ અંગેની કામગીર પૂણ કર
આપવામાં આવશે

સદર  ાહકની  રજુવાત  અનુસંધાને  તપાસ  કરતા,
સદર અરજદારની વાડ એ કૂવો કે બોર નથી. સદર
િવતાર ડાક નમાં આવે છે. આથી ટપક િસંચાઇ
કરવી  આવયક છે.  સદર અરજદાર ટપક િસંચાઇ
તથા કૂવો કે બોર કયે  થી, અરજદારના ખેતીવાડ
નવા  વીજ  ડાણની  કામગીર  કર  આપવામા
આવશ ે .  જ ે ન ી  ણ  અરજદ ા રન ે  પ  ન ા
ટ ેક /1402/5.04.2018  થી  કર ેલ  છ ે .

િનકાલ
નવા કનેકશન

21 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

ખાંડેક ગામનાં અરજદાર ી ણાભાઈ રબાર
અને  સરતંગ રબાર  એ  10-11-2015  ના
રોજ કોલ અંગે  ના પૈસા ભરેલ હોવા છતાં
આજદન  સુધી  વીજ  કનેકસન  ન  મળવા
બાબત

સદર અરજદારે જે તે સમયે વાડ િવતારમાં કનેશન
લેવા માટે અર કરેલ હતી, પરંતુ યાં મકાન ન
હોવાથી કનેશન આપી શકાયેલ નથી. હાલમાં  
અરજદારને કનેશનની જર હોય તો તેમના ારા
મકાન  અંગેનો  તલાટ  કમ  મંીનો  દાખલો  રજુ
કરવાથી આગળની કાયવાહ કંપની ના િનયમ મુજબ
કરવામાં આવશે

ખાંડેક ગામનાં અરજદાર ી ણાભાઈ રબાર અને
સરતંગ  રબારને  ખેતીવાડ  િવતારના  મકાનમાં
યોિતામ  ફડરનો  પાવરની  માગણી  છે.  સદરહુ
િવતારમાં  સદર  રજૂઆત વાળા  ઘરો  છુટાછવાયા
અને  ગામતળમાં  આવેલ નથી તેમજ સદર જયા
બનખેતી  થયેલ  પણ  નથી  આથી  યોતીામ
યોજનાના ફડરમાથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ
નથી. અને યુવીએનએલ ના તાજેતરના પરપ
માંક  યુવીએનએલ-ટેક-૨-આરએનઆર-૨૭૧૯
૩૦.૦૧.૨૦૧૭  અને  ૨૭૨૧,  ૩૧.૦૧.૨૦૧૭  અંતગત
ગામતળ થી બહારના ખેતીવાડ િવતારમા ખેતીવાડ
ફડર ઉપરથી િવજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

22 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

થોરયાર પાટયા થી થોરયાર ગામ સુધી
આશરે 5 ક.મી સુધીની 11કે.વી મેઇન લાઈન
નવી ઉભી કરવા બાબત તેમજ વીજ વાયરો
બદલવા બાબત

સદર  બાબતે  યોય  થળ  િનરણ  કર  યોય
સમારકામ  કરાવી  તેમજ  જર  જણાય  યાં  વીજ
વાયરો  બદલવાની  કામગીર  કર  સદર  સમયાનું
સમાધાન કરવામાં આવશે

અયારે જે લાઇન ઉભેલ છે. તે બરોબર છે  આ
લાઇન િસફટ કરવામાં આવે તો ખેતીવાડના ાહકો
જે,.વાય માં  થી ચોર કર શકે તેમ છે.  આથી
લાઇન િસફટ કરવી યોય નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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23 સરપંચી, ીમતી રાણીબેન
ભીખુભાઈ સોલંક, િનલપર

િનલપર ગામમાં ઘર ઉપરથી પસાર થતાં વીજ
વાયર દૂર કરવા બાબત

સદર થળનું િનરણ કર DISS કમ હેઠળ સદર
લાઈન શીટગ ની કામગીર કરવામાં આવશે

૦.૫ ક.મી એલ.ટ એ.બી.સી આપવા માં આવેલ છે. િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
24 સરપંચી, ીમતી રાણીબેન

ભીખુભાઈ સોલંક, િનલપર
પાલનપર ગામનું  વીજ  ાસફમર  હટાડવા
બાબતે

સદર થળનું િનરણ કર DISS કમ હેઠળ સદર
લાઈન શીટગ ની કામગીર કરવામાં આવશે

હયાત ાંસફમર ઘણા વષો પહેલા ઉભુ કરાયેલ છે
તેની જમીન માલીક િવશે  અરજદાર ને  માિલકના
દતાવે તથા જમીન નો નો રજુ  કરવા માટે
જણાવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

25 દયા મેઘા રબાર,સઈ ખેતીવાડ નવા વીજડાણ ના કોલ ની મુદત
વધાર આપવા

સદર  કનેશન  બાબતે  તમામ  દતાવે  સબ
ડવીઝન ઓફસે ચેક કર ોપોઝલ બનાવી વડ
કચેરને મોકલી માગદશન લેવામાં આવશે યાર બાદ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

નીયત ભાવપકની ૩૦ દવસની સમય મયાદા પુર
થઇ ગયાબાદ પેટા િવભાગીય કચેરનો સંપક કરતા
અરજદારની  સમય  મયાદા  વધારવાની  માંગણી
નાયબ ઇનેર ી ારા અિવકાર કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

26 ભીમા મંડાણ દુબરયા, સઈ ગેરકાયદેસર રતે  તેમની  જમીન પર અય
યિત ારા ઉભું કરવામાં આવેલ િવકાનેસન
દુર કરવા બાબત

તલાટ તેમજ અરજકતા સાથે સયુંકત થળ રોજકામ
કર  ઓફસ  રેકડ  તપાસી  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે

ભીમા માંડૅણ દુબરયા ગામ સઇ ની રજુવાતના સંદપે
તારખ ૨૧.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ સઇ ગામના તલાટ
મંીી  તથા  ગામના  ણ માણસોની  હાજર  મા
રાપર પેટા-િવભાગીય કચેર ના નાયબ ઇજનેર ારા
અરજદાર ે  બતાવેલ  થળ  પર  જઇ  ને  હકકત
તપાસતા. તલાટમંીી ના જણયા અનુસાર સદર
સવ ે  ૭૧૪પૈક  છે.અરજદાર  ારા  આ જ સવ ે  ન.
૪૯૪પૈક જનાવેલ જે ખોતો છેસદર સ્ળ સરકાર
જમીન  છે.  અયાર ે  સદર  થળ  ઊપર  જે  વીજ
કનેસન છે તે મોબાઇલ ટવાર નુ છે. તલાટમંીી
ારા સદર સ્ળનુ પંચ રોકામ કરેલ છે. સદર સ્ળ
ઊપર  અરજદાર  ને  હાજર  રહેવા  જનાવેલ  પરંતુ
અરજદાર હાજર રહેલ નથી.તલાટમંીી ારા કરેલ
સદર  સ્ળનુ  પંચ  રોજકામ  અરજદારને  પ  ન.
આરપીઆર/ટેક/૧૭૦૧/૨.૦૫.૨૦૧૮ થી કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

27 કાયા કરશન વરચંદ ,ખગારપર લોડ  ઘટાડાની  ૪  અરનો  િનકાલ  લાવવા
બાબત

દવસ ૧૫ માં સદર અરનો િનકાલ કરવામાં આવશે કાયા કરશન વરચંદ ,ખગારપરની ખેિતવાડ ની લોડ
ઘટાડાની ૪ અરઓની કાયવાહ ૧૫.૦૪.૧૮ ના રોજ
પુર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો

28 વરચંદ હમીર ભૂરા,ખગારપર ખેતીવાડના  નવા  વીજડાણ નો  કોલ ના
મળવા બાબત

ઓફસ  રેકડ  તપયા  બાદ  આગળની  કાયવાહ
કંપની ના િનયમ મુજબ કરવામાં આવશે

અરજદારની  અર  ૨૦.૦૯.૨૦૧૨  ની  છે.  કોલ
૨૩.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ છે  તેથી હવે  આપી
શકાય નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

29 ભરત હર ઢલા,ખગારપર ખેતીવાડના નવા વીજડાણ નું ટસી ઉભું
કરેલ નથી

થળ ની ખરાઈ તેમજ રોજકામ કયા  બાદ તેમજ
ઓફસ  રેકડ  તપયા  બાદ  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે

સદર  ાહકની  રજુવાત  અનુસંધાને  તપાસ  કરતા,
સદર અરજદારની વાડ એ કૂવો કે બોર નથી. સદર
િવતાર ડાક નમાં આવે છે. આથી ટપક િસંચાઇ
કરવી  આવયક છે.  સદર અરજદાર ટપક િસંચાઇ
તથા કૂવો કે બોર કયે  થી, અરજદારના ખેતીવાડ
નવા  વીજ  ડાણની  કામગીર  કર  આપવામા
આવશ ે .  જ ે ન ી  ણ  અરજદ ા રન ે  પ  ન ા
ટ ેક /1403/5.04.2018  થી  કર ેલ  છ ે .

િનકાલ
નવા કનેકશન
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30 બધીબેન હર વરચંદ,ખગારપર સોલાર પંપ નો કોલ ભરેલ છે તેમજ થળ
પર બોર હયાત છે તેમ છતાં બોર ના હોવાની
સોલાર એજસી ારા રપટગ કર અર રદ
કરેલ હોવા બાબત

સોલાર  પંપ  ની  એજસી  સાથે  સદર  અરજદારના
થળ પર સવે  કરવામાં  આવશે  તેમજ આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે

અરજદાર ારા ખોટ જયા એ મોજણી કરાવા મા
આવેલ.  આથી  અર રદ  કર  અરજદારને  ણ
કરવામા આવેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

31 રબાર ભીમા હર,રામવાવ નવી ખેતીવાડનો ૨૦૧૨ ની અરનો એફપીએ
થઇ ગયેલ હોવા છતાં કોલ ના મળવા બાબત

ઓફસ રેકડ તેમજ થળ ચકાસણી કર દન ૩ માં
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે

૨૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કોલ આપેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

32 નશા સમતા દયા ,ગેડ ગેડ  પાણી  પુરવઠાના  કનેશન  હાલે  એ
ફડરમાંથી  પાવર  મળતો  હોવાથી  જેય
ફડરમાંથી પાવર આપવો

સદર પાણી પુરવઠા ના કનેશન ગામતળની બહાર
આવતા હોવાથી યુવીએનએલ ના સરયુલર નં.
યુવીએનએલ/ટેક-૨/આરએનઆર/૭૬૩૬/૧૬.૧.૨૦૧૭
મુજબ જેવાય ફડરમાંથી પાવર આપી શકાય તેમ
નથી

સદર પાણી પુરવઠા ના કનેશન ગામતળની બહાર
આવતા હોવાથી યુવીએનએલ ના સરયુલર નં.
યુવીએનએલ/ટેક-૨/આરએનઆર/૭૬૩૬/૧૬.૧.૨૦૧૭
મુજબ જેવાય ફડરમાંથી પાવર આપી શકાય તેમ
નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

33 નશા સમતા દયા ,ગેડ ખાડોલી વાંઢ માં  ૩.૫ કમી લાંબી એલટ
હોવાથી વીજ સમયા હોવા બાબત

થળ નું સવે કર યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે
તેમજ જર લાયે મેટેનસ કરવામાં આવશે

મકાનો દુર દુર આવેલ હોવાથી એલ.ટ. લાઇન થીજ
પાવર આપી શકાય તેમ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

34 નશા સમતા દયા ,ગેડ ગેદાવાંઢ,થોરાર  વાંઢ  માં  હાલે  વલભપર
જેવાય  ફડરમાંથી  પાવર  આવે  છે  જેમાં
ચોમાસામાં તકલીફ પડતી હોવાથી સદર વાંઢ
ને રનેર જેવાય માંથી પાવર આપવો

સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે તેમજ
જર લાયે વલભપર જેવાય ફડરમાં મેટેનસ
કરવામાં આવશે

વલભપર જેવાય ફડરમાં  જર મેટેનસ કર
આપવામાં આવેલ છે. અયારે ગેદાવાંઢ, થોરાર વાંઢ
ને  રનેર જેવાય ફડૃર  માથી  પાવર આપવો
તાંિક અને આિથક રતે અનુકુલ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

35 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

જુના  કટારયા  ગામથી  ચાંોડ  સુધી  વીજ
થાંભલાઓ  તથા  વાયરગ  અંગેની  અધુર
કામગીર  પૂણ  કરવા  તથા  ચાંોડ  ગામે
ભરવાડ  વસાહતમાં  આવેલ  ડ.પી.  હટાવવા
અને ૭ થી ૮ મકાનો ઉપરથી પસાર થતી
વીજ લાઈન ખસેડવાબાબત

જુના કટારયા થી ચાંોડ ગામ સુધી સવે કામગીર
કરેલ છે, તેમજ આશરે ૩ કમીની વીજ લાઈન નું
સમારકામ પૂણ કરેલ છે, તથા ૧.૫ કમી ના વીજ
પોલ ઉભા કરેલ છે.  ખેડૂતના વાંધા  કારણે  સદર
કામગીર અટકેલ છે, યોય સમાધાન કર સદર કામ
પૂણ કરવામાં આવશે

જુના કટારયા થી ચાંોડ ગામ સુધી ૩ કમીની વીજ
લાઈન નું સમારકામ પૂણ કરેલ છે તથા ૧.૫ કમી
ના  વીજ  પોલ  ઉભા  કરેલ  છે.  ધારાસયી  નાં
૦૧/૦૫/૨૦૧૮ નાં પ અવયે અય કામગીર હાલ
જર નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

36 ધારાસયી, ીમતી સંતોકબેન
ભચુભાઈ અરેથીયા, રાપર

જડસા ગામને પીવાના પાણી માટે ના બોર
પર  ૨૪  કલાક  યોિતામ  ફડરમાંથી  વીજ
કનેશન આપવા બાબત

સદર પાણી પુરવઠા ના કનેશન ગામતળની બહાર
આવતા હોવાથી યુવીએનએલ ના સરયુલર નં.
યુવીએનએલ/ટેક-૨/આરએનઆર/૭૬૩૬/૧૬.૧.૨૦૧૭
મુજબ જેવાય ફડરમાંથી પાવર આપી શકાય તેમ
નથી

સરપંચ ી ારા અગાઉ અંદાજ પ ભરાયેલ ના
હોતા નવેસરથી અર કરવા જણાવેલ છે કે જેના
અંદાજ પમાં પાણી પુરવઠાનો બોર/કુવો ગામતળ
બહાર હોય તે વીજ ડાણ એચ.ટ. એ.બી કેબલ
ારા આપવામાં  આવશે જેની રકમ અંદાજ પમાં
લ ેવામા ં  આવશે  જે  ભરપાઇ  થયેથી  આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

37 જુશબશા એમ સૈયદ, જુના
કટારયા

ઘર/દુકાન વપરાશ માટેના મીટરના વીજ બીલ
લાંબા  સમયથી  ન  આપવા  તેમજ  રડગ
આંકડા તન ચા દરના હોવા બાબત તેમજ
મીટર ઉતારવા બાબત

સદર ાહક નં. ૮૩૦૨૩/૦૦૦૭૮/૬ થી વીજ કનેશન
ધરાવે છે, સદર વીજ ાહક પર . ૨૩૯૦૨.૨૭ લેણી
રકમ હોય, જે ભરપાઈ ન કરતા સદર વીજ મીટર
ઉતાર ઓફસમાં જમા કરાવેલ છે.

વીજ બીલના નાણા . ૨૩૯૦૨.૨૭ બાક હોવાથી
મીટર અને સવીસ લાઇન ઉતારેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

38 દાનીબેન મેરામણ િમયોા, વધ રહેણાંક ઘર નક બે વષ પહેલા નખાયેલ
ખમી વીજવાયર હટાવવા અંગે

સદર અર અંગે સવે કર દન-૧૦ માં કામ પૂણ
કર અરનો િનકાલ કરવામાં આવશે

૨૭.૦૩.૨૦૧૮ કામ પુણ કરવામાં આવેલ છે. િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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39 રણછોડ પાંચા, વધ વધ એ ફડરમાં ઘર વપરાશ હેતુના વીજ
ડાણ આપવા તથા ફડર ફોટ સમયસર
અટેડ કરવા અને જુના વીજ વાયર બદલવા
બાબત

વધ એ ફડરમાં રહેણાંક ખેતીવાડ વીજ ડાણ
અંગ ેની  અર  નધણી  થયા  બાદ  આગળની
કાયવાહ  કંપનીના  િનયમ  મુજબ  હાથ  ધરવામાં
આવશે.  વધ એ ફડરમાં  વીજ વાયર બદલવા
સરકારી  ની  નવી  યોજના  માં  સમાવેશ  કરવા
દરખાત  મોકલવામાં  આવશે  તેમજ  ફડર  ફોટ
િનયિમત અટેડ કરવામાં આવશે

સામખીયા  પેટા-િવભાગીય  કચેરમાં  કોઈ  પણ
એ.આર.એલ. કનેશનની અર પડતર નથી. તથા
અર નધાયે  તુરતજ કાયવાહ  કરવામાં  આવશે.
નાયબ ઇજનેરને તાકાલીક ફડર એટડ કરવા સુચના
આપેલ  છે.  સામખીયા પેટા-િવભાગીય  કચેરમાં
સાગરખેડુ યોજના અંતગત વષ ૨૦૧૭-૧૮મા ૧૬૫.૨૪
ક.મી. જજરત વીજ વાયરો અને ૩૦ નંગ જજરત
વીજ પોલ બદલવામાં  આવેલ છે.  િવશેષમાં  વધ
ફડર DDUGJY યોજના હેઠળ HVDS કરવા માટે ની
સૈધાંિતક મંજુર મ ગયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

40 રણછોડ પાંચા, વધ કંથકોટ  એ  ફડરમાં  લો-વોટેજ  મળવા
તેમજ જજરત વીજ વાયર બદલવા બાબત

સદર ફડર નો સવે કર જજરત વીજ વાયર માટે
જર  મંજૂર  મેળવી  આગળની  કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવશે

ક ંથકોટ  એ  ફડર  બાઇફરક ેશન  દન-દયાલ
ઉપાયાય ામીણ યોતી યોજના અંતગત કરવામાં
આવેલ છે. મુળ ફડર ની લંબાઇ ૧૩.૯ કમી હતી
તેનો  HT VR 10.3% હતા. જેનુ ં  િવભાજન કરને
નવો ફડર તોરિનયા બનાવેલ, તેની લંબાઇ ૧૦.૫
કમી છે HT VR ૫.૩૩% છે. યારે મોડ ફાઇડ કંથકોટ
એ ફડરની લંબાઇ ૫.૦ કમી છે અને  HT VR
૨.૯૫% રહેશે. તા-૧૦.૪.૧૮ પહેલા પેનલ ને કાયાિનત
કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં કંથકોટ એ ફડરમાં લો
-વોલટેજનો  નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

41 અશોકિસંહ ઝાલા, ભચાઉ છાડવાડા ગામમાં  જુના વીજ વાયર બદલવા
બાબત

સદર કામ માટે સવે કર જજરત વીજ વાયર દન-
૧૫ માં બદલી આપવામાં આવશે

છાડવાડા ગામમાં સવે કરતા જરયાત મુજબની ૧.૧
ક.મી લાઇનનાં જુના વીજ વાયર તા ૦૧/૦૫/૨૦૧૮
સુધીમાં બદલાવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


