
પત્રક-૧ 

"પીજીવીસીએલ પેટા વવભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮" 
વવભાગીય કચેરી : ઉના, વર્તળુ કચેરી : અમરેલી . 

રજત થયેલ પ્રશ્નોની સખં્યા : 55, નીવિ વવષયક પ્રશ્નોની સખં્યા : 0, વનકાલ પ્રશ્નોની સખં્યા : 55, પ્રગવિ હઠેળ પ્રશ્નોની સખં્યા : 0.  

 

ક્રમ પ્રશ્ન 
ન.ં 

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી 

રજતઆિકિાુનત ં
નામ 

પ્રશ્નની વવગિ લોક દરબારમા ંઆપેલ જવાબ અદ્યિન જવાબ વનકાલની 
સ્થથવિ 

1 1 ઉના શહરે અલ્િાફઅલી 
માસતમઅલી 

સતમરાની ફોન : 

૦૨૮૭૫ -૨૨૧૬૭૨ 

વસદ્ધિ જીનીગ એન્ડ પે્રસીંગ ફેક્ટરી ઉના ગ્રાહક નબંર : 
૮૭૦૦૭/૦૦૩૦૫ થી આવેલ ૩-ફેસ વીજ જોડાણનો 
વીજભાર ૯૪ KW માથંી ઘટાડી ૧૦ KW કરી આપવા 

બાબિ. 

રત ૧,૭૮,૮૨૦/- વ્યાજની રકમ વસતલાિ 
માટે કોટુમા ંવસવવલ થયતટ અપીલ 

ન.ં૭/૧૭,૯/૧૭ અને ૧૮/૧૭ ચાલત હોય 
એરીયસ ની રકમ પણુૂ ભરાયા બાદ 
અરજી કયાુ થી આગળની કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે. 

રત ૧,૭૮,૮૨૦/- વ્યાજની રકમ વસતલાિ 
માટે કોટુમા ંવસવવલ થયતટ અપીલ 

ન.ં૭/૧૭,૯/૧૭ અને ૧૮/૧૭ ચાલત હોય 
એરીયસ ની રકમ પણુૂ ભરાયા બાદ અરજી 

કયાુ થી આગળની કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે. 

વનકાલ 

લોડ વધારો 
/ ધટાડો 

2 2 ઉના શહરે કકરીટભાઈ એમ 
ગટેચા 

કકરીટભાઈ એમ ગટેચા સોસાયટી ના મકાનો પાછળની 
લાઈનમા ંથાભંલા ફેરવવા બાબિ 

વીજ લાઈન ફેરવવા માટે અરજદારની 
હાજરીમા ંિા:૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ 

મોજણીકામ થયેલ છે. નાયબ ઇજનેર ઉના 
શહરે દ્વારા લાઈન પહલેા ઉભી થેલી છે કે 
પ્લોટીંગ પહલેા થયેલત ંછે િે ખરાઈ કરી 
આગળની કાયુવાહી કરવા સતચના આપેલ 

છે.વનયિ ભાવ પત્રક કદન -૭ મા ં
આપવામા ંઆવશે.જે ભરપાઈ કયાુ બાદ 
આગળની કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે. 

હયાિ ભારે દબાણ ની વવજ વવજ લાઈન 
પ્રાઇવેટ જમીન કે જાહરે જમીન ઉપરથી 

પસાર થાય િે થથળ ચકસણી સમયે નક્કી 
ન થઇ શકર્ ત ંહોય અરજદાર પાસે િે 

જગ્યાનો બબન ખેિી થયાનો દથિાવેજ પત્ર 
ક્રમાકં ૭૮૧ િા. ૧૫.૩.૨૦૧૮ થી 

મગંાવવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર િરફથી 
સાધવનક દથિાવેજો રજત  કરવામા ંઆવિા 
અરજદારની હાજરીમા ંસવેક્ષણ કામગીરી 

પણુૂ કરી ક્રમાકં ૧૦૭૧ િા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ થી 
રૂ. ૨,૫૯,૨૪૫=૩૩ નત ંઅંદાજપત્ર પાઠવવામા ં

આવેલ છે. જે અંિગુિ જે બે નગં પોલ 
શીફ્ટ કરી ૧૬૮ મીટર ભારે દબાણ ના 
અન્ડરરગ્રાઉન્ડ કેબબલિંગ ની કામગીરી 

કરવાપાત્ર છે. અરજદાર િરફથી અંદાજપત્ર 

વનકાલ 

શીફટીંગ 
ઓફ લાઇન 



ભરપાઈ થયેથી પ્રાથવમકિા આપી કદવસ 
૩૦ મા ંકામગીરી પણુૂ કરવામા ંઆવશે. 

3 3 ઉના શહરે ઝાકીરભાઈ 
દાદાભાઈ ખેરડીયા 

,ઉના 

ઝાકીરભાઈ દાદાભાઈ ખેરડીયા ,ઉના વીજ અવધવનયમ -
૨૦૦૩ હઠેળ કલમ ૧૨૬ અંિગુિ આપવામા ંઆવેલ 

પતરવણી બબલમા ંપતનવવિચારણા બાબિ 

િા :૧૮.૧.૧૮ ના રોજ થયેલ ચેકકિંગ મા ં
ગેરરીિી જણાિા રત: ૯૧૨૨.૪૬ નત ં
પરૂવણી બબલ આપવામા ંઆવેલ 

છે.ચેકકિંગ સમયે જોડેલ લોડ ૦.૯૭૫ KW 

હિો અને પતરવણી સમયે અરજદાર 
વઘારાની સવવિસ લગાડી અને 

વીજવપરાશ કરિા માલતમ પડેલ.િેઓને 
િા :૦૧.૦૨.૧૮ ના રોજ અંવિમ આકરણી 
બબલ પણ આપી દેવામા ંઆવેલ છે . જે 

િેઓ દ્વરા ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

 વનકાલ 

વીજ ચેકીંગ 

4 4 ઉના શહરે હકરભાઈ બોઘાભાઈ 
સોલકંી, ઉના મો : 
૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦ 

ઝુપડપટ્ટીમા ંબાકી રહલેા મીટરો લગાડવા બાબિ. સદર યોજના હઠેળ અરજી મળ્યેથી 
દથિાવેજોની ખરાઈ િેમજ બાકી લેણત ં

રહરે્ ત ંનથી િે ચેક કરાવીને વીજ જોડાણ 
આપવામા ંઆવે છે. ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
વવભાગીય કચેરી ઉના હઠેળ કતલ ૧૫૮૧ 
વીજ જોડાણો ઝુપડપટ્ટી યોજના હેઠળ 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

 વનકાલ 

થકીમ 

5 5 ઉના શહરે હાસમભાઈ 
સતલેમાનભાઈ 
સોરઠીયા ,ઉના 

વવજ ચોરીના બબલ બાબિ સદર ઇસમ ને બીનઅધીકૃિ વપરાશ 
કરિા ંરૂવપયા ૧,૧૬,૮૩૬ નત ંબબલ 

આપવામા ંઆવેલ છે.પોિે ગ્રાહક ન હોવા 
છિા ંગેરકાયદેસર રીિે વીજ વપરાસ 
કરિા માલતમ પડેલ હોય િેઓને વીજ 

અવધવનયમ -૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મતજબ 
પરૂવણી બબલ આપવામા ંઆવેલ છે.જેની 

વસતલાિ માટે કોટુ મા ંદાવો દાખલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. જે ભરવાપાત્ર થાય 

છે 

સદર ઇસમ ને બીનઅધીકૃિ વપરાશ કરિા ં
રૂવપયા ૧,૧૬,૮૩૬ નત ંબબલ આપવામા ં
આવેલ છે.પોિે ગ્રાહક ન હોવા છિા ં

ગેરકાયદેસર રીિે વીજ વપરાસ કરિા 
માલતમ પડેલ હોય િેઓને વીજ અવધવનયમ 

-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મતજબ પરૂવણી 
બબલ આપવામા ંઆવેલ છે.જેની વસતલાિ 
માટે કોટુ મા ંદાવો દાખલ કરવામા ંઆવેલ 

છે. જે ભરવાપાત્ર થાય છે 

વનકાલ 

રેવેન્યત / 
બીલ 



6 6 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

હકરભાઈ બોઘાભાઈ 
સોલકંી, ઉના મો : 
૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦ 

ખેિીવાડી નવા વીજ જોડાણોની અરજી બાબિ ગામ : 
વરશીંગપતર વેલજીભાઈ લાખાભાઈ બાભંબણયા એ િા 
:૦૪.૧૨.૧૫ થી રમીલાબેન રાજાભાઈ પરમારે િા 

૦૪.૦૮.૧૬ થી અરજી નોધાવેલ છે િેઓને ખેિીવાડી 
વીજજોડાણ આપવા બાબિ 

હાલમા ંિા ૩૦.૦૬.૧૪ સતધીમા ંનોંધાયેલ 
અજીઓં સતધી વનયિ ભાવ પત્રકો આપી 

દેવામા ંઆવેલ છે. સદર બને્ન 
અરજદારોનો ક્રમાનતસાર વારો આવ્યેથી 

વીજજોડાણ આપવાની આગળની 
કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે. 

 વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

7 7 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

ગોવવિંદભાઈ 
પાચાભાઇ પરમાર , 

મોટા ડેસર 

નવા ખેિીવાડી વીજ જોડાણ માગંણી િા ૧૦.૧૧.૧૫ 
ના રોજ કરેલ છે િે બાબિ 

હાલમા ંિા ૩૦.૦૬.૧૪ સતધીમા ંનોંધાયેલ 
અરજીઓં સતધીના વનયિ ભાવ પત્રકો 

આપી દેવામા ંઆવેલ છે.આથી અરજદાર 
ગોવવિંદભાઈ પાચાભાઇ પરમાર ને િેઓનત ં
નવત ંખેિીવાડી વીજજોડાણ ક્રમાનતસાર 
વારો આવ્યેથી આગળની કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે. 

હાલમા ંિા ૩૦.૦૬.૧૪ સતધીમા ંનોંધાયેલ 
અરજીઓં સતધીના વનયિ ભાવ પત્રકો આપી 

દેવામા ંઆવેલ છે.આથી અરજદાર 
ગોવવિંદભાઈ પાચાભાઇ પરમાર ને િેઓનત ં
નવત ંખેિીવાડી વીજજોડાણ ક્રમાનતસાર વારો 

આવ્યેથી આગળની કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે. 

વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

8 8 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ભરડીયા,પથ્થરની ખાણો,ઓઇલ મીલો ચાલે છે,િેઓ 
પરૂિા હોસુ પાવર વાપરે છે,પરંર્ ત અવધકારીઓ સાથેની 
વમલીભગિને કારણે િેઓ બબલ પણુૂ ભરિા નથી અને 
બીજીબાજત ગરીબ માણસોને અન્યાય કરવામા ંઆવેલ 

છે, આ અંગે યોગ્ય કાયુવાહી કરવી. 

ભરડીયા,પથ્થરની ખાણો, ઓઇલ મીલો 
ચાલે છે. િેવા વીજભાર ના જોડાણ 
ધરાવિા વીજ ગ્રાહકોને તયા ંપણ 

ઈલેક્રોવનક મીટરો મતકવામા ંઆવેલ છે 
જેમા ંનોંધાયેલા વવજ વપરાશ મતજબ 

િેઓને પ્રવિ માસ બબલ આપવામા ંઆવે 
છે જે બબલ ભરવાની મતદ્દિ પણ અન્ય 
વવજ ગ્રાહકો જેટલી એટલે કે ૧૦ કદવસ 
ની જ આપવામા ંઆવે છે. જે સમય 

મયાુદા મા ંવવજ બબલ ભરપાઈ નકહ થિા 
િેઓના વવજ જોડાણ પણ અન્યોની જેમ 

કાપવાપાત્ર છે. સાથે સાથે સમયાિંરે વીજ 
પ્રથથાપન ચકાસણી ની કાયુવાહી પણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

 વનકાલ 

વીજ ચેકીંગ 

9 9 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ઉના િાલતકાનત ંચાચકવડ ગામ ઉનાથી ૬ કી.મી.ના ં
અંિરે છે, જ્યારે ચાચકવડ થી ગીર ગઢડા ૧૮-૨૦ 

કી.મી.ના ંઅંિરે છે. છિા પણ PGVCL દ્વારા ચાચકવડ 
ગામનો ગીરગઢડા પેટા વવભાગીય કચેરીમા ંસમાવેશ 

નવી કચેરી/કચેરી વવભાજન માટેના વડી 
કચેરી વડોદરા ના જીએસઓ-૪ ધારા 
ધોરણો મતજબ ચાચકવડ ગામને ગીર 

ગઢડા પેટા વવભાગીય કચેરી માથંી ઉના-

કાયુપાલક ઈજનેર, ઉના 
ઉનાડી/એચઆર/૭૭૨ િા. ૨૭.૧.૧૭ ના 
હકીકિલક્ષી અહવેાલ અનતસાર નવરબચિ 
ગીર ગઢડા િાલતકામા ંકતલ ૪૪ ગામોનો 

વનકાલ 

વવલેજ 
રાન્સફર 



કરેલ છે. જેના કારણે ચાચકવડ ના ંિમામ ગ્રાહકોને 
ભારે મતશ્કેલી પડે છે. જે વનવારવા માટે ચાચકવડ 
ગામનો ઉના-૧ અથવા ઉના-૨ની પેટા વવભાગીય 

કચેરીમા ંસમાવેશ કરવો. 

૧ અથવા ઉના-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી 
મા ંફેરવવા માટે ભૌગોબલક, િાવંત્રક, 

આવથિક અને વહીવટી પાસાઓની 
ચકાસણી કરી આગળની કાયુવાહી 

કરવામા આવશે . 

સમાવેશ થાય છે. જે પૈકી ૨૩ ગામો ગીર 
ગઢડા િેમજ ૧૦ ગામો ધોકડવા પે વી 

કચેરી હઠેળ આવે છે. જે બનેં ગીર ગઢડા 
િાલતકા હઠેળની જ પે વી કચેરીઓ છે. ગીર 
ગઢડા િાલતકાના બાકી રહિેા ૧૧ ગામો 

પૈકી ૭ ગામો ઉના-૧ પે વી કચેરી અને ૪ 
ગામો કોડીનાર-૨ પે વી કચેરી હઠેળ 

સમાવવષ્ટ કરવામા ંઆવેલ છે. ચાચકવડ 
ગામ ગીર ગઢડા પે વી કચેરીના વવજ 
નેટવકુ સાથે સકંળાયેલત છે િેમજ ગીર 

ગઢડા પે વી કચેરી દ્વારા વવજ લાઈન ફોલ્ટ 
/ ગ્રાહક ફકરયાદ તવકરિ એટેન્ડ કરી વવજ 

પતરવઠામા ંસાિતય જાળવી શકાય છે. જેથી 
ચાચકવડ ગામને ગીર ગઢડા પે વી કચેરી 
મા ંસમાવવષ્ટ કરવા િાવંત્રક િેમજ ભૌગોબલક 
રીિે યોગ્ય છે. િેમણે ઉના િાલતકાની અન્ય 

પે વી કચેરી મા ંફેરફાર કરવો જરૂરી નથી. 
10 10 ઉના 

ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડી કફડરમા ંઈલેવન કે એલ.ટી. લાઈન ફોલ્ટ 
હોય તયારે રાત્રીના થ્રી ફેઈઝ પાવર હોય અને કોઈ 

ફોલ્ટ ઉભો થાય િેની જાણ કરવા છિા ંરાતે્ર રીપેરીંગ 
કામ કરવામા ંઆવર્ત ંનથી. િેના કારણે ખડૂિોને આઠ 
કલાક વીજપતરવઠો મળવો જોઈએ િેમા ંકાપ મતકાય છે, 

આથી, રાત્રીના ંભાગે પણ જાણ થયે રીપેરીંગ-મેન્ટેનન્સ 
કરવાની કામગીરી થવી જોઈએ. 

ચોમાસાની ઋર્ત દરમ્યાન ભારે પવન ના 
સમય દરમ્યાન પ્રસગંોપાિ રાત્રીના 

સમયે વીજ પતરવઠામા ંવવકે્ષપ આવે િેવા 
સજંોગોમા ંવીજ ફોલ્ટ શક્ય તવરાથી 

દત રથિ કરવામા ંઆવે છે. વીજ વવકે્ષપ 
ઘટાડી શકાય િે માટે સમયાિંરે વીજ 
માળખાનત ંસમારકામ કરવામા ંઆવે છે. 

પ્રથર્ તિ રજૂઆિ ના સદંભુમા ંઉના 
વવભાગીય કચેરી દ્વારા વીજ ફોલ્ટ દત રથિ 

કરવા માટે નામ. જીઈઆરસી ની 
જોગવાઈ નત ંચતથિપણે પાલન કરવા 
લેબખિ સતચના પણ સતચના આપવામા ં

આવશે. 

ચોમાસાની ઋર્ત દરમ્યાન ભારે પવન ના 
સમય દરમ્યાન પ્રસગંોપાિ રાત્રીના સમયે 

વીજ પતરવઠામા ંવવકે્ષપ આવે િેવા 
સજંોગોમા ંવીજ ફોલ્ટ શક્ય તવરાથી દત રથિ 

કરવામા ંઆવે છે. વીજ વવકે્ષપ ઘટાડી 
શકાય િે માટે સમયાિંરે વીજ માળખાનત ં

સમારકામ કરવામા ંઆવે છે. પ્રથર્ તિ 
રજૂઆિ ના સદંભુમા ંઉના વવભાગીય કચેરી 

દ્વારા પત્ર ક્રમાકં ઉનાડી/ટેક/૨૩૮૪ 
િા.૨૬.૦૩.૧૮ થી વીજ ફોલ્ટ દત રથિ કરવા 

માટે નામ. જીઈઆરસી ની જોગવાઈ નત ં
ચતથિપણે પાલન કરવા સતચના આપવામા ં

આવેલ છે. 

વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 



11 11 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

વીજચોરોનત ંચેકકિંગ થાય તયારે ઘરે મોટેભાગે સ્ત્રીઓ અને 
બાળકો જ હાજર હોય છે. અભણ સ્ત્રીઓ પાસે પતરિી 

માકહિી હોિી નથી. ચેકકિંગ શીટ થથળ ઉપર જ 
આપવાની જોગવાઈ છે પરંર્ ત વીજ ચેકકિંગમા ંઆવનાર 

કમુચારી દ્વારા પોિાની અનતકતળિાએ ચેકકિંગ શીટ 
મોકલવામા ંઆવે છે, જે યોગ્ય નથી. આથી, આ અંગે 

જરૂરી કાયુવાહી કરવી. 

વીજ પ્રથથાપન ચેકકિંગ ની કાયુવાહી 
દરમ્યાન માલતમ પડિી ગેરરીવિ માટે 
થથળ ઉપર હાજર ગ્રાહક/પ્રવિવનવધને 

માકહિગાર કરવામા ંઆવે છે. નામ. વીજ 
વનયમન પચં દ્વારા િાજેિરમા ંિા. 

૨૪.૧૧.૧૬ થી સપ્લાય કોડ મા ંઆવેલ 
સતધારા અનતસાર થથળ ઉપર ચેકકિંગશીટ 
ની નકલ આપવામા ંઆવે અથવા સહાય 
ન બને િો રજીથટર ટપાલથી ગ્રાહકના 
સરનામે મોકલી આપવાની જોગવાઈનત ં
ચતથિપણે પાલન થાય િે જોવામા ંઆવે 

છે. 

 વનકાલ 

વીજ ચેકીંગ 

12 12 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડી કફડરમા ંસીંગલ ફેઈઝ પાવર સપંણુૂ બધં કરી 
દેવામા ંઆવે છે. કંપનીએ વનયમ કરેલ છે કે થ્રી ફેઈઝ 

પાવર વસવાયના સમય દરમ્યાન ૬૬ કેવી યાડુમા ં
વસિંગલ ફેઈઝની વ્યવથથા માટેનત ંરાન્સફોમુર લગાડી 

પાવર આપવો, જે શરૂઆિમા ંઅપાિો હિો, પરંર્ ત છેલ્લા 
બે વષુમા ંમોટાભાગના કફડરોમા ંઅપાિો નથી, જે પતનઃ 

શરત કરવો. 

પ્રવિુમાન જોગવાઈ અનતસાર ખેિીવાડી 
ફીડર મા ં૮ કલાક થ્રી ફેઈઝ પાવર 
આપવામા ંઆવે છે. જયારે બાકીના 
સમયગાળા દરમ્યાન ફીડર ઉપર 
સબથટેશન ખાિે મતકવા મા ંઆવેલ 

થપેશ્યલ ડીઝાઈન રાન્સફોમુર ની મદદથી 
સીગલ ફેઇઝ પાવર આપવામા ંઆવે છે. 

 વનકાલ 

કદવસ 
દરમ્યાન 
પાવર 
આપવા 
બાબિે 

13 13 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ગામની બાજતમા ંખેડૂિોના આવેલા વાડાઓ કે જે હાલ 
ગામની વચ્ચે આવી ગયા હોય, મકાન હોય અને 

રહણેાક હોય િેવા ગામોમા ંજ્યોવિગ્રામ ફીડરમાથંી વીજ 
કનેક્શન આપવામા ંઆવિા નથી, પરંર્ ત અગાઉ ઘણા 
ગામોમા ંઆ પ્રકારના રહણેાક મકાનોમા ંજ્યોવિગ્રામ 

ફીડરમાથંી વીજ કનેક્શન આપવામા ંઆવેલ છે. જ્યા ંન 
આપવામા ંઆવેલા હોય તયા ંચકાસણી કરવી વીજ 

કનેક્શન આપવા જોઈએ. 

પ્રવિુમાન વનયમાનતસાર ગામિળ થી 
બહારના રહણેાકં વવથિારમા ખેિીવાડી 
ફીડર ઉપરથી વવજ પતરવઠો આપવામા ં
આવે છે. જેમા ંસબથટેશન ખાિે થપેશ્યલ 
ડીઝાઇન રાન્સફોમુર મકૂી ૮ કલાક થ્રી 

એઈઝ ના સમયગાળા બાદ બાકીના ૧૬ 
કલાક ના સમયગાળા માટે વસિંગલ ફેઇઝ 
વીજ પતરવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. 
આમ, ૨૪ કલાક વીજ પતરવઠો ચાલત રહ ે

છે. 

વનગવમિ કચેરીના પત્ર ક્રમાકં :૨૭૧૯ 
િા:૩૦.૦૧.૧૭ મા ંદશાુવ્યા અનતસાર 

ગામિળ થી બહારના રહણેાકં વવથિારમા 
ખેિીવાડી ફીડર ઉપરથી વવજ પતરવઠો 

આપવામા ંઆવે છે.સદર અરજી મા ંકોઈ 
વવશેષ થથળનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવેલ 

નથી.જેથી વવથર્િૃ િપાસ થઈ સકિી નથી. 

વનકાલ 

થકીમ 



14 14 ઉના 
ગ્રામ્ય-૧ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

સરકાર દ્વારા ખેડૂિોને આઠ વીજ પતરવઠો આપવામા ં
આવે છે, જે દરમ્યાન વારંવાર વીજપતરવઠો ચાલત-બધં 
થયા કરે છે, જેના કારણે સળંગ ખેડૂિોને આઠ કલાક 
વીજ પતરવઠો મળવો જોઈએ િે મળિો નથી, જેથી 

ખેડૂિને અસહ્ય નતકશાન ભોગવવત ંપડે છે. જે વનવારવા 
માટે આપવાપાત્ર થિો વીજપતરવઠો સળંગ આપવો. 

સામાન્ય રીિે દરેક ખેિીવાડી ફીડર ને 
અલગ અલગ ચાર થલોટ મા ંઅઠવાકડક 
રોટેશન ના ધોરણે રોજ સરેરાશ ૮ કલાક 
થ્રી ફેઇઝ વવજ પતરવઠો પતરો પાડવામા ં

આવે છે. 

 વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 

15 15 ઉના 
ગ્રામ્ય-૨ 

જાદવ જેઠીબેન 
અરજણભાઈ , 

સનખડા 

જાદવ જેઠીબેન અરજણભાઈ , સનખડા ના ખેિીવાડી 
વીજ જોડાણ બાબિ 

અરજદારે િા ૦૪.૧૨.૧૭ ના રોજ નવા 
ખેિી વવષયક વીજ જોડાણ માટે વનયિ 

ભાવ પત્રકના નાણા ભરપાઈ કરી આપેલ 
છે.કોન્રાક્ટર દ્વારા લાઈનકામ કરવા જિા 

શેઢા પાડોશી (મતળુભાઇ રહાભાઈ - 
રાજતભાઈ રહાભાઇ) દ્વારા વાધંો ઉપાડિા 

લાઈનકામ થઇ શકેલ નથી.નાયબ 
ઇજનેર દ્વારા થથળ પર જઇ મધ્યથથી કરી 

વનકાલ કરવામા ંપ્રયતન કરેલ પરંર્ ત 
સમાધાન ન થિા પ્રાિં અવધકારી શ્રી,ઉના 
ને દરખાથિ નબંર : ૭૪૯/ ૬૦૬.૦૩.૧૮ 
થી મોકલેલ છે.િેઓશ્રી ની હતકમ મતજબ 
આગળની કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે . 

 વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

16 16 ઉના 
ગ્રામ્ય-૨ 

સોલકંી કકશોરભાઈ 
લાખાભાઈ 

વવજ પોલ બદલાવવા બાબિ સદર પોલ બદલાવવા માટે નાયબ 
ઇજનેર ઉના -૨ દ્વારા વનયિ ભાવ પત્રક 
પત્ર ક્રમાકં ૮૨ િા : ૦૫.૦૧.૧૮ ના રોજ 
આપવામા ંઆવેલ છે.જે ભરપાઈ થયા 

બાદ કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે 

નડિરરૂપ પોલ બદલાવવા માટે નાયબ 
ઇજનેર ઉના -૨ દ્વારા રૂ. ૧૫૦૦/- ની રકમનત ં

વનયિ ભાવપત્રક પત્ર ક્રમાકં ૮૨ િા : 
૦૫.૦૧.૧૮ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ જે 
િેઓ દ્વારા લોક દરબાર ની િારીખ સતધી 
ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ નકહ. િેમછિા,ં 
લોક દરબાર ની રજૂઆિ ને ધ્યાને રાખી 
અરજદાર ને સદરહત અંદાજપત્ર ભરપાઈ 

કરવા જણાવવામા ંઆવેલ. પરંર્ ત, અરજદાર 
દ્વારા અંદાજપત્ર ના નાણા ભરપાઈ નકહ 
થિા પેટા વવભાગ કચેરી ના પત્ર ક્રમાકં 
:૯૬૯િા : ૨૩.૦૩.૧૮ થી અરજદારની 

વનકાલ 

શીફટીંગ 
ઓફ લાઇન 



અરજી દફિરે કરવામા ંઆવેલ િેમજ 
સદરહત બાબિે જરૂકરયાિ જણાયે નવેસરથી 
અરજી કરવી િેવી જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

17 17 ઉના 
ગ્રામ્ય-૨ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડી વીજ કનેક્શનના ંવાયર જ્યાથંી નીકળે છે, 

તયા ંઝાડ નડિા હોઈ િેનત ંવ્યવસ્થથિ કકટિંગ ન થવાને 
કારણે વારંવાર ફોલ્ટ સજુાય છે િેમજ વાયરીંગ પણ 

જૂનત ંહોવાથી વારંવાર ફોલ્ટ થાય છે અને મતશ્કેલી ઉભી 
થાય છે. જેથી િે અંગે જરૂરી કાયુવાહી કરવી. 

ખેિીવાકડ ફીડર ઉપર સમાયિંરે વીજ 
લાઈનને નડિરરૂપ ઝાડ ની ડાળીઓ 
કાપવાની કામગીરી જગંલ ખાિાના 
વનયમોની મયાુદામા ંરહી કરવામા ં
આવિી હોય છે. િેમછિા,ં પ્રથર્ તિ 

રજૂઆિ ના સદંભુમા ંઉના વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા વનયવમિ રીિે રી કકટિંગ માટે 

સતચના આપવામા ંઆવશે. 

ખેિીવાકડ ફીડર ઉપર સમાયિંરે વીજ 
લાઈનને નડિરરૂપ ઝાડ ની ડાળીઓ 
કાપવાની કામગીરી જગંલ ખાિાના 

વનયમોની મયાુદામા ંરહી કરવામા ંઆવિી 
હોય છે. િેમછિા,ં પ્રથર્ તિ રજૂઆિ ના 

સદંભુમા ંઉના વવભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર 
ક્રમાકં ઉનાડી/ટેક/ ૨૩૮૫ િા.૨૬.૦૩.૧૮ થી 

વનયવમિ રીિે રી કકટિંગ માટે સતચના 
આપવામા ંઆવેલ છે. 

વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 

18 18 ઉના 
ગ્રામ્ય-૨ 

માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડી વીજ કનેક્શન શક્ય હોય િેટલા વધત સોલાર 
વીજ કનેક્શન મળે િેવા પ્રયતનો કરવા જોઈએ. 

ખેિીવાડી મા ંસોલાર પપં સેટ માટે 
લક્ષયાકં મતજબની ફાળવણી થિા અને 

જૂની ખેિીવાડીની અરજીઓના અગ્રિાક્રમ 
મતજબ સોલાર પપં સેટની ખેડૂિોને 
મહત્તમ ફાળવણી કરવામા ંઆવે છે. 

 વનકાલ 

સોલાર 
સ્થકમ 

19 19 ધોકડવા હકરભાઈ બોઘાભાઈ 
સોલકંી, ઉના મો : 
૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦ 

ઉના ના કંસારીયા ગામમા ંજ્યોવિગ્રામ ફીડર સાથે જોડી 
વીજળીકરણ કરવા બાબિ 

ગામ કંસારીયા ૧૧ કેવી જામવાળા 
જ્યોવિગ્રામ સાથે જોડાયેલ છે.હાલ કોઈ 
અરજી પડિર નથી.હાલમા ં૨૦ ઘર 

વપરાશ ના વીજ જોડાણ હયાિ છે અને 
કોઈ અરજી પડિર નથી 

 વનકાલ 

જનરલ 
માકહિી 

20 20 ધોકડવા હકરભાઈ બોઘાભાઈ 
સોલકંી, ઉના મો : 
૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦ 

ગતદંાળા ગામના અરજદાર રસીદાબેન સતલેમાનભાઈ 
કાકડના ખેિીવાડી વીજ જોડાણ બાબિ. 

અરજદાર દ્વારા િા ૨૦.૧૨.૧૩ ના રોજ 
અરજી નોઘવેલ.ક્રમાનતસાર વારો આવિા 
તે્તઓને િા :૦૮.૦૩.૧૮ થી વનયિ ભાવ 

પત્રક આપવામા ંઆવેલ છે.જે િા : 
૧૨.૦૩.૧૮ થી ભરપાઈ થયેલ છે. આથી 
કમ્પની ના વનયમ મતજબ કામ પણુૂ કરી 

આપવામા ંઆવશે. 

 વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 



21 21 ધોકડવા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડીમા ંથ્રી ફેઇઝ નો દીવસનો ૩ કલાકનો પાવર 
કાપ રાત્રીના ૩ કલાક આપવામા ંઆવે છે અને ખેડૂિોને 

હાલાકી ભોગવવી પડે છે,જેથી દીવસનો વીજ કાપ 
દીવસ દરમ્યાન અને રાત્રી નો વીજ કાપ રાત્રી 

દરમ્યાન આપવો જોઈએ. 

પ્રવિુમાન વનયમાનતસાર ખેિીવાડી મા ંથ્રી 
ફેઇઝ વવજ પતરવઠાના સમય ગાળા મા ં
વવજ ફોલ્ટ કે લોડ શેડીંગ ના કારણોસર 

જેટલો સમય વવજ પતરવઠો બધં રહ્યો હોય 
િે ફીડર ને િે જ િારીખના ૦૦:૦૦ થી 

૨૪:૦૦ કલાક દરમ્યાન ફોલ્ટ/લોડ શેકડિંગ 

નો સમયગાળો પતણુ થાય કે ર્ તરંિ જ 
વળિર િરીકે થ્રી ફેઇઝ વવજ પતરવઠો પતરો 

પાડવામા ંઆવે છે. ખેિીવાડી ગ્રાહકો 
વપયિની કામગીરી પણુૂ કરી શકે િે 
હરે્ તથી ફોલ્ટ/લોડ શેકડિંગ બાદ વીજ 

પતરવઠો પવુૂવત્ત થયાના સાિતયમા ંજ 

વળિર િરીકે આપવાપત્ર થ્રી ફેઇઝ વીજ 
પતરવઠો ચાલત રખવામા ંઆવે છે. 

 વનકાલ 

કદવસ 
દરમ્યાન 
પાવર 
આપવા 
બાબિે 

22 22 ધોકડવા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

નવા વવજ મીટરોનત ંચેકકિંગ થથાનીક વવજ કચેરીઓ મા ં
મકૂવામા ંઆવેલ લેબોરેટરીમા ંથાય છે. જ્યારે KWH 

આવે તયારે જ સાચા યતનીટ મળિા હોય છે, પરંર્ ત ઘણા 
મીટરોમા ંબે વાર KWH જોવા મળે છે. એ થથાનીક 

લેબોરેટરીની બેદરકારીના કારણે જે સેટીંગ કરવાનત ંહોય 
િે થર્ ત ંનથી અને એનો ભોગ ગ્રાહકોને બનવત ંપડે છે, 

જેથી કરીને અલગ લેબોરેટરી ઊભી કરવી જોઈએ. 

વવજ ગ્રાહકો ને તયા ંમતક્વામા આવિા 
નવા મીટરો મીટર બનાવિી કંપની મા ં
કેલીબે્રશન, ટેથટીંગ કરી સીલ કરવામા ં
આવે છે. િેના ઉપર મીટર બનાવનાર 

કંપની ના સીલ મારવામા ંઆવે છે. મીટર 
કંપની પાસેથી મીટર થવીકારવા સમયે 
વવજ કંપની ના અવધકારી દ્વારા ઇસ્ન્ડયન 
થટાન્ડડુ મતજબ િમામ ટેથટ લેવામા ંઆવે 

છે. તયારબાદ જ વવજ મીટરનો લોટ 
થવીકારવામા ંઆવે છે. જેથી થથાવનક 

લેબોરેટરી દ્વારા મીટરમા ંકેડબલ્યતએચ ના 
કોઈ પ્રકારના સેકટિંગ કરવાના રહેિા નથી. 

ફક્િ પીજીવીસીએલ ના સીલ લગાવી 
કેલીબે્રશન ચેક કરી રેકડુ ઉપર ચડાવી, 

કડથપ્લે કેડબલ્યતએચ ચેક કરી શરૂઆિ ના 
કેડબલ્યતએચ રીડીંગ ની નોંધણી કરી 
કે્ષત્રીય કચેરીને ઉપયોગમા ંલેવા માટે 

 વનકાલ 

મીટર 
સબંવધિ 



આપવામા ંઆવે છે. જેથી વવજ ગ્રાહકોને 
થથાવનક લેબોરેટરી િરફથી કોઈ અન્યાય 

થવાની શક્યિા નથી. 
23 23 ધોકડવા માન. પતજંાભાઈ વશં 

, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ખેિીવાડીમા ંથ્રી ફેઇઝ કનેકશનની માગંણી કરે તયારે 
િમામ પ્રકારના ડૉક્યતમેન્ટ અને આધાર-પતરાવા આપવા 
પડે છે. તયારબાદ કનેકશન મજૂંર થાય તયારે પણ આ 
િમામ ડૉક્યતમેન્ટ અને આધાર-પતરાવા ફરીથી આપવા 
પડે છે,જે યોગ્ય નથી આ અંગે જરૂરી કાયુવાહી કરવી. 

ખેિીવાડી વવજ જોડાણ મેળવવા માટે 
અરજી નોંધણી અને સામાન્ય અગ્રિાક્રમ 

મતજબ વવજ જોડાણ આપવા નો 
સમયગાળો વધારે હોય છે. જેથી માબલકી 

હક્ક મા ંકોઈ ફેરફાર થયા હોય િો 
ચકાસણી કરી શકાય િેમજ વીજ જોડાણ 
રીલીઝ થયા બાદ કાયદાકીય ગ ૂચંવણ 

વનવારી શકાય. 

 વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

24 24 ધોકડવા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

કોઠારીયા મા ંજ્યોવિગ્રામ માથંી વીજપતરવઠો પતરો 
પાડવા બાબિ 

સદર બાબિે જરૂરી મોજણી કામ કરી 
જગંલ વવથિાર માથંી લાઈન પસાર કરવા 
માટે સબવધિ કચેરી ને દરખાથિ કદવસ -

૨૦ મા ંકરી આપવામા ંઆવશે. આ 
બાબિે જરૂરી મજૂંરી મળ્યા બાદ 

આગળની કાયુવાહી કરવામા આવશે. 

કોઠારીયા ગામ આરબક્ષિ વન વવથિારમા ં
આવર્ત ંહોય હયાિ વવજ માળખામા ંફેરફાર 
ને મજૂંરી નકહ હોય િેમા ંહાલમા ંકતલ ૨૦ 
ઘર વપરાશ ના અને ૧ જીએલપી વીજ 

જોડાણ ને જ્યોવિગ્રામ યોજના ના 
અમલીકરણ સમયથી ૧૧ કેવી ર્ તલસીશ્યામ 

ખેિીવાડી ફીડરમાથંી વીજ પતરવઠો પતરો 
પાડવામા ંઆવે છે. જેમા ં૬૬ કેવી સાઈડે 
થપેવશયલ કડઝાઈન રાન્સફોમુર મતકીને ૧૬ 
કલાક સીગલ ફેઈઝ અને ૮ કલાક ૩ ફેઈઝ 
િે રીિે ૨૪ કલાક સિિ વવજ પતરવઠો પતરો 

પાડવામા ંઆવે છે. 

વનકાલ 

ફીડર 
બદલવા 

25 25 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 
ઠતંમર,ગીર ગઢડા 

પતરસોિમભાઈ ઠતંમર,ગીર ગઢડા ઘોડાવડી ગામે 
જ્યોવિગ્રામની માગંણી બાબિ 

સદર કામ બાબિે જગંલ ખાિાની મજૂંરી 
માટે દરખાથિ મોકલાવેલ છે.શેપ ફાઈલ 
અને કેએમએલ ફાઈલ િા :૧૯.૦૧.૧૮ 
ના રોજ DCF, ઘારી ને મોકલી આપવામા ં
આવેલ છે .િેઓ દ્વારા િા :૨૬.૦૨.૧૮ ના 

રોજ થથળ મતલાકાિ કરવામા ંઆવેલ 
છે.િેમની મજૂંરી બાદ આગળની કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે. 

સદર કામ બાબિે જગંલ ખાિાની મજૂંરી 
માટે દરખાથિ મોકલાવેલ છે.શેપ ફાઈલ 

અને કેએમએલ ફાઈલ િા :૧૯.૦૧.૧૮ ના 
રોજ DCF, ઘારી ને મોકલી આપવામા ં

આવેલ છે .િેઓ દ્વારા િા :૨૬.૦૨.૧૮ ના 
રોજ થથળ મતલાકાિ કરવામા ંઆવેલ છે. 

(લાઈન્કામ ની વવગિ : અરબક્ષિ વન 
વવથિારમા ં૩.૬ કકમી ભારે દબાણ ની 

વનકાલ 

ફોરેથટ 



લાઈન એચટી એબી કેબલ દ્વારા હયાિ 
ખેિીવાડી ફીડર ની વવજ લાઈન ના પોલ 
ઉપર, વન વવથિાર બહાર ૪.૫ કકમી ભારે 
દબાણ ની લાઈન િેમજ જરૂર જણાિી 
જગ્યાએ ૮૦ નગં મીડ-થપાન પોલ ઉભા 
કરવા) હાલ, દરખાથિ જગંલ ખાિાની 

વવચારણા હઠેળ છે. જગંલ ખાિા ની મજૂંરી 
મળ્યેથી જ્યોવિગ્રામ વીજળીકરણ ની 

કાયુવાહી િાતકાબલક પણુૂ કરવામા ંઆવશે. 
26 26 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 

ઠતંમર,ગીર ગઢડા 
પતરસોિમભાઈ ઠતંમર,ગીર ગઢડા પોિાની વાડી મા ંટીસી 

િથા વાયરો બદલાવવા બાબિ, 

થથળ પર મોજણી કયાુ બાદ સમારકામ 
કરવાપાત્ર લાઈન માટે પ્રોજેક્ટ ન : 

૨૧૦૯૪૨ થી મજૂંરી મેળવેલ છે.સતવરે 
ટીસી િેમજ વાયરોનત ંસમારકામ પણુૂ 

કરવામા ંઆવશે. 

પ્રોજેક્ટ ન.ં ૨૧૦૯૪૨ રકમ રૂ. ૧૧૭૬૦/- 
થી મજૂંરી મેળવી હળવા દબાણ ની વવજ 

લાઈન નત ંરી-થરીંગીંગ-૩૬ થપાન, પોલ સીધા 
કરવા-૩ નગં,ઘાય નવી-૨, એલટી ક્રોસ 

આમુ બદલવા -૧૪ નગં ની સમારકામની 
કામગીરી િા. ૧૦.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પણુૂ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 

27 27 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 
ઠતંમર,ગીર ગઢડા 

સીગલ ટીસી માટેની માગણી બાબિ HVDS મા ંકોઇપણ ખેિીવાડી ફીડરમા ં
રૂપાિંકરિ કરવા માટે વડી કચેરી ની 

મજૂંરી બાદ આગળની કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે. વષુ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન 
વવભાગીય કચેરી હઠેળના કતલ ૩ 

ખેિીવાડી ફીડરો નત ંકામ પણુૂિાના આરે 
છે . 

 વનકાલ 

થકીમ 

28 28 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 
ઠતંમર,ગીર ગઢડા 

વનીકરણ કરેલ હોય ૧૧ કેવી ના વાયરો વાડીમાથંી 
ફેરવવા બાબિ 

જરૂરી મોજણીકામ કદવસ -૧૦ મા ંકયાુ 
બાદ ભાવ પત્રક આપવામા ંઆવશે જે 
ભરપાઈ કયાુ બાદ આગળની કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે 

મોજણીકામ બાદ ભાવ પત્રક રૂ. ૬૧૦૦૦/- 
ક્રમાકં ૧૭૯૯ િા૨૬.૦૩.૧૮થી આપવામા ં
આવેલ છે.(લાઈન કામ ની વવગિ: ભારે 
દબાણ ની વવજ લાઈન -૦.૧૮૦ કકમી, 
હળવા દબાણ ની વવજ લાઈન -૦.૧૦૦ 
કકમી, ૬૩ કેવીએ ટીસી શીફ્ટીંગ-૧ નગં). 

અરજદાર દ્વારા સમય મયાુદામા ંઅંદાજપત્ર 
ની રકમ ભરપાઈ થયેલ નકહ હોવાથી કે 

વનકાલ 

શીફટીંગ 
ઓફ લાઇન 



સમયમયાુદા લબંાવવા માટે કોઈ જાણ 
કરવામા ંઆવેલ નકહ હોવાથી પત્ર ક્રમાકં 

૨૩૭૬ િા:૨૭.૦૪.૧૮ થી િેઓની અરજી 
દફિરે કરવામા ંઆવેલ છે િેવી જાણ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
29 29 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 

ઠતંમર,ગીર ગઢડા 
ઘોડાવડી,બાબરીયા અને ભાખા ખેિીવાડી ફીડર જગંલ 
વવથિારમા ંઆવિો હોય કદવસે વીજળી આપવા બાબિ 

વવજળીની માગં અને પતરવઠાની સમર્તલા 
જળવાઈ રહ ેઅને વસથટમ ઉપર એકી 

સાથે ખેિીવાડી લોડ નત ંભારણ ન આવે 
અને વસથટમનત ંસતયોગ્ય વનયમન થઈ શકે 

િે હરે્ તથી પીજીવીસીએલ હઠેળના 
ખેિીવાડી ફીડરોને કતલ ૬૪ ગ્રતપમા ં

વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે. સમગ્ર 
રાજ્યના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની 
સમર્તલાને ધ્યાનમા ંરાખી, રાજ્ય ભાર 

પે્રષણ કેન્ર (SLDC) ના માગુદશનુ મતજબ, 

આ ખેિીવાડી ગ્રતપના ંઅઠવાડીક 
સમયપત્રકને એ રીિે મકહના દરમ્યાન 

જતદા જતદા ૪ (ચાર) સમયગાળામા ં
વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે કે અને 

સમયપત્રક એવી રીિે બનાવવામા ંઆવે 
છે કે, દરેક ખેિીવાડી ગ્રતપને મકહનામા ં
ઓછામા ંઓછં એક અઠવાકડયત સપં તણુ 
કદવસ દરમ્યાન િેમજ એક અઠવાકડયત ં

મહ્દઅંશે કદવસ દરમ્યાન થ્રી ફેઇઝ વીજ 
પતરવઠો ઉપલબ્ધ થાય એ રીિે રોટેશન 
પધ્ધવિથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક થ્રી 

ફેઇઝ વીજ પતરવઠો મળી રહ ેિેવી 
વ્યવથથા ગોઠવેલ છે. 

--- વનકાલ 

કદવસ 
દરમ્યાન 
પાવર 
આપવા 
બાબિે 

30 30 ગીર ગઢડા પતરસોિમભાઈ 
ઠતંમર,ગીર ગઢડા 

સોલાર વસથટમ મા ંફોલ્ટ થાય િો િાતકાબલક રીપેર 
કરવા બાબિ 

આ અંગે હાલમા ંકોઈ ફકરયાદ પડિર 
નથી.ભવવષ્યમા ંકોઈ ફકરયાદઆવશે િો 

 વનકાલ 

સોલાર 
સ્થકમ 



િાતકાબલક કાયુવાહી અતે્રની વવભાગીય 
કચેરી થી કરવામા ંઆવશે 

31 31 ગીર ગઢડા બાભંબણયા 
ગોપાલભાઈ 

જીવાભાઈ , ઉપ-
સરપચ ગ્રામ 

પચંાયિ સનવાવ 
મો : ૭૬૦૦૦ 

૬૬૮૮૮ 

સનવાવ ગામે ઝૂપડપટી ના ૩ મીટરો લગાડવા બાબિ અરજી મળેલ છે.બાકી લેણત ંરહરે્ ત ંનથી િે 
ચેક કરાવી ને વીજ જોડાણ આપવાની 

કાયુવાહી કદવસ-૧૦ મા ંકરવામા ંઆવશે. 

સનવાવ ગામે ઝૂપડપટી ના ૨ વવજ 
જોડાણો િા. ૧૭.૩.૨૦૧૮ ના રોજ રીલીઝ 
કરવામા ંઆવેલ છે . બાકી રહિેા વવજ 

જોડાણ માટે માટે જરૂરી દથિાવેજો (માબલકી 
હક્ક ના પતરવા બાબિનત ંએફીડેવીટ) 

અરજદાર દ્વારા પતરા પાડવામા ંઆવેલ નકહ 
હોય પેટા વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં 

૨૦૬૬ િા. ૫.૪.૨૦૧૮ થી અરજદાર ને 
સદરહત યોજના હઠેળ વવજ જોડાણ 

મળવાપાત્ર નથી િેવી જાણકારી આપેલ છે. 
િેમ છિા,ં અરજદાર દ્વારા જરૂરી સાધવનક 
દથિાવેજો રજત કયેથી સબંવંધિ પ્રવિુમાન 

યોજના હઠેળ વવજ જોડાણ આપવાની 
કામગીરી કરી શકશે. 

વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

32 32 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

(૧) ગીર-સોમનાથ જજલ્લો અસ્થિતવમા ંઆવ્યા બાદ 
PGVCL ની વર્ તળુ કચેરી જજલ્લાના વડા મથક વેરાવળ 
ખાિે ચાલત કરવામા ંઆવેલ નથી, જે વેરાવળ ખાિે 

કાયુરિ કરવી. 

નવી કચેરી/કચેરી વવભાજન માટેના વડી 
કચેરી વડોદરા ના જીએસઓ-૪ ધારા 
ધોરણોમા ંવર્ તળુ કચેરી ના સર્જન ના 

ધારાધોરણો વનયિ કરવામા ંઆવેલ ન 
હોય, ગીર સોમનાથ જીલ્લામા ંનવી વર્ તળુ 
કચેરી વેરાવળ ખાિે ચાલત કરવા માટે 
ભૌગોબલક, િાવંત્રક, આવથિક અને વહીવટી 
પાસાઓની ચકાસણી કરી નવી વર્ તળુ 
કચેરીકચેરી અંગેની આગળની કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે. 

જતનાગઢ વર્ તળુ કચેરી દ્વારા િેઓના પત્ર 
ક્રમાકં : JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 

17.05.17 થી GM (HR) વનગવમિ કચેરી ને 
દરખાથિ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે 

વનકાલ 

નવી કચેરી 
સબંવધિ 

33 33 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

(૨) ઉના િથા ગીરગઢડા િાલતકનો સમાવેશ ગીર-
સોમનાથ જજલ્લામા ંથિો હોવા છિા ંપણ PGVCL ની 
વર્ તળુ કચેરી અમરેલી ખાિે કાયુરિ હોવાથી વવવવધ 
પ્રશ્નો માટે અરજદારોને અમરેલી ખાિે જવત ંપડે છે. જે 

નવી કચેરી/કચેરી વવભાજન માટેના વડી 
કચેરી વડોદરા ના જીએસઓ-૪ ધારા 

ધોરણોમા ંહયાિ વર્ તળુ કચેરીની અમતક 
પેટા વવભાગીય કચેરીઓને અન્ય વર્તળુ 
કચેરીમા ંસમાવેશ માટેના ધારાધોરણો 

જતનાગઢ વર્ તળુ કચેરી દ્વારા િેઓના પત્ર 
ક્રમાકં : JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 

17.05.17 થી GM (HR) વનગવમિ કચેરી ને 
દરખાથિ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે 

વનકાલ 

નવી કચેરી 
સબંવધિ 



મતશ્કેલી વનવારવા માટે આ બનેં િાલતકાનો વેરાવળ 
વર્તળુ કચેરીમા ંસમાવેશ કરવો. 

વનયિ કરવામા ંઆવેલ ન હોય, હાલની 
અમરેલી વર્ તળુ કચેરી હઠેળ આવેલી ઉના 

િથા ગીર ગઢડા પેટા વવભાગીય 
કચેરીઓને ગીર સોમનાથ જીલ્લામા ં
આવેલી વેરાવળ ખાિેની વવભાગીય 

કચેરીમા ંફેરવવા માટે ભૌગોબલક, િાવંત્રક, 

આવથિક અને વહીવટી પાસાઓની 
ચકાસણી કરી નવી વર્ તળુ કચેરી અંગેની 
આગળની કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે. 

34 34 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

(3) ઉના-ગીરગઢડા િાલતકાની પાચં પેટા વવભાગીય 
કચેરી માટે વવભાગીય કચેરીનત ંહડેક્વાટર ઉના ખાિે 
રાખવત ંિેમજ કોડીનાર િાલતકાની બનેં પેટા વવભાગીય 
કચેરીના કારણે ઉના િથા ગીરગઢડા િાલતકાની પાચેંય 

પેટા વવભાગીય કચેરીઓ (ઉના શહરે, ઉના-૧, ઉના-
૨,ધોકડવા, ગીરગઢડા) ને વવવવધ પ્રકારના કારણો માટે 
ઘણત ંજ સહન કરવત ંપડે છે િેથી કોડીનાર િાલતકાની 

બનેં પેટા વવભાગીય કચેરીઓ માટે કોડીનાર ડીવીઝન 
બનાવવત.ં 

નવી કચેરી/કચેરી વવભાજન માટેના વડી 
કચેરી વડોદરા ના જીએસઓ-૪ ધારા 
ધોરણોમા ંનવી વવભાગીય કચેરી ના 

સર્જન ના ધારાધોરણો વનયિ કરવામા ં
આવેલ ન હોય, ગીર સોમનાથ જીલ્લામા ં
કોડીનાર િાલતકા માટે અલગ વવભાગીય 
કચેરી કોડીનાર ખાિે ચાલત કરવા માટે 
ભૌગોબલક, િાવંત્રક, આવથિક અને વહીવટી 
પાસાઓની ચકાસણી કરી નવી વર્ તળુ 

કચેરી અંગેની આગળની 

જતનાગઢ વર્ તળુ કચેરી દ્વારા િેઓના પત્ર 
ક્રમાકં : JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 

17.05.17 થી GM (HR) વનગવમિ કચેરી ને 
દરખાથિ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે 

વનકાલ 

નવી કચેરી 
સબંવધિ 

35 35 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

(૪) ઉના-ગીરગઢડા િાલતકા માટે મજૂંર થયેલ િડ િથા 
નવા ઉગલા ૬૬ કેવી સબથટેશનની જગ્યાની ફાળવણી 
થઈ ગઈ છે. િેનત ંકામ સતવરે પણુૂ કરવત ંિથા ખાપટ-

લતવારીમોલી કે જેના ૬૬ કેવી સબથટેશન મજૂંર 
થયેલ,િે માટે જમીન સપંાદન કરી િાતકાબલક કામ 

ચાલત કરાવવત,ંજેથી આગામી સીઝનમા ંિેનો લાભ મળી 
શકે. 

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબથટેશન નત ંકામ 

પણુૂ થયેલ છે અને િા:૨૯.૦૮.૧૭ ના 
રોજ કાયાુન્વીિ થયેલ છે ૬૬ કેવી િડ 

સબથટેશન ની જમીન સપંાદન થઈ ગયેલ 
છે અને હાલ ક્મીશનીગ ની કાયુવાહી 

ચાલત છે. 

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબથટેશન નત ંકામ 
પણુૂ થયેલ છે અને િા:૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ 

કાયાુન્વીિ થયેલ છે ૬૬ કેવી િડ 
સબથટેશન ની જમીન સપંાદન થઈ ગયેલ 
છે અને હાલ ક્મીશનીગ ની કાયુવાહી ચાલત 

છે. 

વનકાલ 

જેટકો 

36 36 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

દેલવાડા,કાધંી,દતધાળા,એલમપતર ગામોએ ૬૬ કેવી 
સબથટેશનો ઉભા કરવા થથાવનક ક્ક્ષાએથી વડી કચેરીને 
દરખાથિો મોકલવામા ંઆવેલ છે,જે િાતકાબલક મજૂંર 

કરી ઝડપથી કામો ચાલત કરાવવા. 

દેલવાડા, કાવંધ, દતધાળા, ફુલકા અને 
એલમપતર ગામોએ ૬૬ કેવી સબથટેશન 

વષુ ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨ ની ૧૩મી 
પચંવષીય યોજનાહઠેળ મજંતર થયેલ છે. 

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબથટેશન નત ંકામ 
પણુૂ થયેલ છે અને િા:૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ 

કાયાુન્વીિ થયેલ છે ૬૬ કેવી િડ 
સબથટેશન ની જમીન સપંાદન થઈ ગયેલ 

વનકાલ 

જેટકો 



છે અને હાલ ક્મીશનીગ ની કાયુવાહી ચાલત 
છે. 

37 37 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
:૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭ 

ઉના વવભાગીય કચેરી હઠેળ ઉના -ગીરગઢડા અને 
કોડીનાર િાલતકામા ંથિી નવી વીજલાઈન િેમજ 

સમારકામ ની કામગીરીની ગતણવિા ઘણીજ નબળી 
જોવા મળે છે,જેને કારણે સામાન્ય વરસાદમા ંજ વીજ 
પોલ પડી જવાની સમથયા ઉભી થાય છે.વળી,ઉના 
િાલતકો દકરયાકાઠંાનાવવથિારમા ંઆવેલ હોઇ,નબળી 

ગતણવિાના કામને કારણે પ્રજાને ખતબજ મતશ્કેલી વેઠવી 
પડે છે.આથી િમામ કામ ગતણવત્તાયતક્િ થાય િે અંગે 
યોગ્ય આદેશ આપવા.આ ઉપરાિં,ગ્રાહકોને ઘરે-ઘરે 

કરવામા ંઆવેલ ટવમિનલ અથીંગ ની કામગીરી ખતબજ 
નબળી થયેલ છે,િે પણ વનયમોનતસાર કરાવાય િે અંગે 

સબંવંધિને સતચના આપવી . 

ઉના વવભાગીય કચેરી હઠેળ ની 
પેટાવવભાગીય કચેરીઓમા વવજ નેટવકુનત ં
સમારકામ થટાન્ડડુ થપેસીફીકેશન મતજબ 

ગતણવત્તા સભર થાય િે સારતં  પેટા 
વવભાગીય કચેરી િરફથી પતરર્ ત ંધ્યાન 

આપવામા ંઆવે છે. િેમજ બબલ પાવસિંગ 
પવેૂ વનયમાનતસાર ટેકનીકલ વેરીફીકેશન 
કરવમા ંઆવે છે. વવજ લાઈન કામ િેમજ 
અથુ ટવમિનલની કામગીરી ગતણવત્તા સભર 

થાય િેના મહતવ િેમજ ગતણવત્તાની 
જાગવૃિ માટે િેમજ લાઈનકામ દરમ્યાન 
અકથમાિ સામે સલામિી જાગવૃિ માટે 
કોન્રકટરો સાથે મીટીંગ પણ કરવામા ં

આવે છે. ઉચ્ચ અવધકારીઓ દ્વારા વખિો 
વખિ મીટીંગ સમયે અથુ ટવમિનલ ની 
કામગીરી ની સમીક્ષા સમયે િમામ 

કે્ષવત્રય કચેરીઓના અવધકારીઓને સતચના 
આપવામા ંઆવિી હોય છે. 

 વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 

38 38 ગીર ગઢડા માન. પતજંાભાઈ વશં 
, ધારાસભ્ય શ્રી મો 
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ઉના-કોડીનાર-ગીર ગઢડા વવથિારમા ંખેડૂિોને તયા ં
મતકવામા ંઆવિા િથા બદલવામા ંઆવિા રાન્સફોમુર 
યોગ્ય રીિે રીપેર થયેલ ન હોવાથી બળી જાય છે અને 
દોષનો ટોપલો ગ્રાહકો પર આવે છે,જેથી ગ્રાહકો-ખેડૂિો 

વવના કારણે વીજ ચેકકિંગ િથા અન્ય સિામણીનો 
સામનો કરવો પડે છે.ખરેખર િો રાન્સફોમુર રીપેરીંગ 

એજન્સીમા ંરાન્સફોમુર યોગ્ય રીિે રીપેર થિા ન 
હોવાને કારણે રાન્સફોમુર બળી જાય છે. 

ફેઈલ થયેલા રાન્સફોમુર માટે વીજ ગ્રાહક 
પાસેથી કોઈ ચાર્જ વસતલવામા ંઆવિો 
નથી કે ફેઈલ થવાના કારણ વવષે કોઈ 

પછૂપરછ કરી હરેાનગવિ કરવામા ં
આવિી નથી. દરેક રીપેર થયેલ 

રાન્સફોમુર ને રીપેરીંગ એજન્સી ખાિે 
ટેથટ કરી, વવભાગીય થટોર ખાિે ફરીથી 

ટેથટ કાયુ બાદ જ વવજ ગ્રાહક ના 
પ્રથથાપન ઉપર લગાવવામા ંમાટે 

વવભાગીય થટોર માથંી આપવામા ંઆવે 
છે. સીમ ના રથિાઓમા ંરાન્સપોટેશન 

 વનકાલ 

મેઇન્ટેનન્સ 



દરમ્યાન રાન્સફોમુર મા ંઆંવિરક ખામી 
ઉભી થાય િેવા કકથસામા ંવીજ ગ્રાહક 

દ્વારા ફરીથી ફોલ્ટ લખાવવા ની જરૂકરયાિ 
રહિેી નથી. ફેઈલ થયેલ રાન્સફોમુર કોઈ 

ચાર્જ વસતલ્યા વગર ર્ તરંિ જ બદલી 
આપવામા ંઆવે છે. રાન્સફોમુર રીપેરીંગ 
એજન્સી દ્વરા રીપેરીંગ ની ગતણવત્તા નત ં

ધ્યાન રાખવામા ંઆવે િે માટે વકુ ઓડુર 
મા ંજ આવા ચાજીંગ ફેઈલ િેમજ 

રીપેરીંગ કયાુ ના ૧૮ માસ દરમ્યાન કોઈ 
પણ કારણસર ફેઈલ થયેલ રાન્સફોમુર 
કોઈ ચાર્જ વગર (્ી ઓફ કોથટ) રીપેર 

કરી આપવાની જોગવાઈ કરવામા ં
આવેલી છે. 
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ઉના-ગીરગઢડાિાલતકાની પેટા વવભાગીય કચેરીઓમા ં
દરેક વગુના કમુચારીઓની ઘણી જ જગ્યાઓ ખાલી છે 
અને આ છેવાડાના િાલતકાઓ હોઇ,કમુચારીઓની ભરિી 

અંગે સિિ અન્યાય કરવામા ંઆવે છે. જેથી ઉના-
ગીરગઢડાની પ્રજાને યોગ્ય સેવા મળવામા ંમતશ્કેલી થાય 

છે. આથી ઉના-ગીરગઢડા િાલતકાની પાચં પેટા 
વવભાગીય કચેરીઓની ઘટ િતકાલીક પરૂી કરવી. 

હાલ મા ંઉના અને ગીરગઢડા િાલતકાની 
પેટા વવભાગીય કચેરી હઠેળ ખાલી જગ્યા 

અંગે ની માકહિી નીચે મતજબ છે. ૧. 
સીવન.આસી. - ૦૧ ૨. જત વન. આસી - ૦૧ ૩. 
લા.મેન - ૦૧ ૪. આસીટન્ટ લાઈનમેન : 

૦૧ ૦૫. મીટર ટેથટર :-૧ ૦૬ પટાવાળા : 
૦૧ સદરહત ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરિી 

અંગે ની કાયુવાહી હાથ ધરવા મા ંઆવેલ 
છે. ટૂંક સમય મા ંઆ જગ્યાઓ ભરવામા ં
આવશે.જયારે સીવન.આસી. ના પ્રમોશન 
માટે કમીટી ની વનમણતકં કરવામા ંઆવેલ 
છે જેથી સીની. આસી. ની જગ્યાઓ પણ 

ટૂંક સમય મા ંભરવામા ંઆવશે. 

 વનકાલ 

કચેરી 
સબંવધિ 
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ગીરગઢડા ખાિેની ઓકફસ હાલ ભાડાના મકાનમા ંચાલે 
છે,માલસામાન પણ રાખી શકિો નથી. ગીરગઢડા ગ્રામ 
પચંાયિે જમીન આપવા માટે ઠરાવ કરી આપેલ છે, 

ગીરગઢડા સબડીવીઝન કચેરી ૬૬ કેવી 
એસ એસ ગીરગઢડા ખાિે જગ્યા 

ફાળવવા માટે અધીક્ષક ઇજનેર દ્વારા 
િેઓના પત્ર ક્રમાકં : AMCO/CIVIL..G.G 

ગીરગઢડા સબડીવીઝન કચેરી હાલ ભાડાના 
મકાનમા ંકાયુરિ છે. જેથી િે કચેરી ૬૬ 

કેવી સબ થટેશન માટે ગીરગઢડા ખાિે જગ્યા 
ફાળવવા માટે અધીક્ષક ઇજનેર દ્વારા 

વનકાલ 

નવી કચેરી 
સબંવધિ 



તયારે આગળ કોઈ કાયુવાહી થયેલ ન હોઈ સતવરે જરૂરી 
કાયુવાહી કરાવવી. 

LAND/ 03 DTD: 01.01.18 ના રોજ 
અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી (ટી.આર) જતનાગઢ ને 

દરખાથિ કરવામા આવેલ છે. 

િેઓના પત્ર ક્રમાકં : AMCO/CIVIL..G.G 

LAND/ 03 DTD: 01.01.18 ના રોજ અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી (જેટકો) જતનાગઢ ને દરખાથિ 

કરવામા આવેલ છે. 
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ગીરગઢડાવવથિારમા ંઝાખંીયા ગામના ૯ ખેડૂિોએ ૧૦ 
વષુથી એફ.યત. ભરેલ છે,િેઓને આજકદન સતધી વવજ 
કનેક્શન આપવામા ંઆવેલ નથી. આ અંગે ખેડૂિો 
કોટુમા ંગયા અને કોટે હતકમ કરી દીધો હોવા છિા ં

જગંલ ખાર્ ત ંવવજ કનેક્શન આપવા દેર્ ત ંનથી. િેઓને 
સતવરે વવજ કનેક્શન મળે િે માટે જરૂરી કાયુવાહી 

કરવી. 

ગીરગઢડા સબડીવીઝન ના ઝાખીયા 
ગામના ખેડૂિોના વીજ જોડાણ આપવા 

માટેની મજૂંરી મેળવવા િારીખ 
૧૯.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ ફોરેથટ વવભાગ-
જતનાગઢ ને ઓનલાઈન અરજી કરેલ છે. 

જેને મજૂંરી મળ્યે પ્રાથવમકિા આપી 
સદરહત અરજીઓ માટે વીજ જોડાણ 

રીલીઝ કરવામા ંઆવશે. 

ફોરેથટ ડીપાટુમેન્ટ દ્વારા વળિર વનીકરણ 
માટે આપવામા ંઆવેલ અંદાજપત્ર- રૂ. 

૨૬.૨૬ લાખ ની રકમ ભરપાઈ કરવા માટે 
જીયતવીએનએલ મારફિ માગુદશુન માટે 
ઉજુા વવભાગની મજૂંરી મળી ગયેલ છે. 
(લાઈન કામ ની વવગિ : અરબક્ષિ વન 
વવથિારમા ં૦.૬૩૦ કકમી ભારે દબાણ ની 
લાઈન, ૧૦ કેવીએ ટીસી-૫ નગં ) વળિર 
વનીકરણ ની રકમ ભરપાઈ થયેથી જગંલ 

ખાિા દ્વારા અંવિમ મજૂંરી આપવામા ં
આવશે. જે મળ્યેથી ખેડૂિોને નવા વવજ 

જોડાણ આપવાની કાયુવાહી િતકાલીન પણુૂ 
કરવામા ંઆવશે. 

વનકાલ 

ફોરેથટ 
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ગીરગઢડાડીવીઝનમાથંીબાબરીયા ફીડર જે ૨૫ થી ૨૮ 
કક.મી. નત ંઅંિર ધરાવે છે. વશિંગવડા ડેમ સતધી આ 
ફીડરના બાયફરકેશનની કામગીરી પણુૂ થઈ ગયેલ 

છે,પરંર્ ત રેલ્વે ક્રોવસિંગની મજૂંરી મળિી નથી. આ અંગે 
રેલ્વેની મજૂંરી સતવરે મળે િેવી કાયુવાહી કરવી. 

૧૧ કેવી બાબકરયા ખેિીવાડી ફીડર 

બાયફરકેશન માટે રેલ્વે કોવસિંગ ની બનેં 
િરફની વવજ લાઈનની કામગીરી ગિ 
માચુ -૨૦૧૭ મા ંપણુૂ થઈ ગયેલ છે. 

 વનકાલ 

ફીડર 
વવભાજન 
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ગીર ગઢડા િાલતકાના ગામો પીછવી 
,પીછવા,એભલવડ,હરમડીયા નો સમાવેશ ગીરગઢડા 

સબ ડીવીઝન મા ંકરવા બાબિ 

નવી કચેરી/કચેરી વવભાજન માટેના વડી 
કચેરી વડોદરા ના જીએસઓ-૪ ધારા 

ધોરણો મતજબ પીછવા, પીછવી, હરમકડયા, 
એભલવડ ગામોને કોડીનાર પેટા 

વવભાગીય કચેરી માથંી ફેરવી ગીર ગઢડા 
ખાિેની પેટા વવભાગીય કચેરી મા ંફેરવવા 

માટે ભૌગોબલક, િાવંત્રક, આવથિક અને 
વહીવટી પાસાઓની ચકાસણી કરી 
આગળની કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે 

કાયુપાલક ઈજનેર, ઉના 
ઉનાડી/એચઆર/૭૭૨ િા. ૨૭.૧.૧૭ ના 
હકીકિલક્ષી અહવેાલ અનતસાર નવરબચિ 
ગીર ગઢડા િાલતકામા ંકતલ ૪૪ ગામોનો 

સમાવેશ થાય છે. જે પૈકી ૨૩ ગામો ગીર 
ગઢડા િેમજ ૧૦ ગામો ધોકડવા પે વી 

કચેરી હઠેળ આવે છે. જે બનેં ગીર ગઢડા 
િાલતકા હઠેળની જ પે વી કચેરીઓ છે. ગીર 
ગઢડા િાલતકાના બાકી રહિેા ૧૧ ગામો 

વનકાલ 

વવલેજ 
રાન્સફર 



પૈકી ૭ ગામો ઉના-૧ પે વી કચેરી અને ૪ 
ગામો કોડીનાર-૨ પે વી કચેરી હઠેળ 

સમાવવષ્ટ કરવામા ંઆવેલ છે. કોડીનાર-૨ 
પે વી કચેરી હઠેળના વપછવા, પીછવી, 

એભલવડ િથા હરમડીયા ગામો કોડીનાર-૨ 
પે વી કચેરીના વવજ નેટવકુ સાથે 

સકંળાયેલા છે િેમજ કોડીનાર-૨ પે વી 
કચેરી દ્વારા વવજ લાઈન ફોલ્ટ / ગ્રાહક 

ફકરયાદ તવકરિ એટેન્ડ કરી વવજ પતરવઠામા ં
સાિતય જાળવી શકાય છે. જેથી આ ચાર 
ગામોને કોડીનાર-૨ પે વી કચેરી મા ં
સમાવવષ્ટ કરવા એ જ િાવંત્રક િેમજ 

ભૌગોબલક રીિે યોગ્ય છે. સદરહત ગામોને 
ગીર ગઢડા િાલતકાની ગીર ગઢડા પે વી 

કચેરી મા ંફેરફાર કરવા જરૂરી નથી. 
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વવજ કનેકશનનત ંબબલ બનાવવા માટે જે એજન્સીને કામ 
આપવામા ંઆવે છે,િે કંપનીના માણસોને કોઈ પણ 

પ્રકારની િાલીમ આપવામા ંઆવિી નાથી, જેના કારણે 
ખોટા બબલો અપાય છે,પરીણામે ગ્રાહકોને નતકશાની 
વેઠવાનો વારો આવે છે. આ અંગે યોગ્ય કાયુવાહી 

કરવી. 

વનયિ સમયમયાુદા મા ંહયાિ વવજ 
જોડાણોની બબબલિંગ સાયકલ પતણુ કરવા 

વવજ બીલ બનાવવા માટે આઉટસોવસિંગથી 
જે છૂટક વ્યસ્ક્િઓને ને કામ આપવામા ં
આવે છે. િેના માણસોને સબંવંધિ પેટા 

વવભાગીય કચેરી દ્વ્રારા પીજીવીસીએલ ના 
બબલ બનાવવા માટેના વનયમોની પતરિી 

જાણકારી આપવામા ંઆવે છે િેમજ પ્રથમ 
વખિ પીજીવીસીએલ ના મીટર રીડરને 

સાથે મોકલવામા ંઆવે છે. 

 વનકાલ 

રેવેન્યત / 
બીલ 
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ઉના િથા ગીરગઢડા પેટા કચેરીઓ મા ંઉના-૧, ઉના-૨, 

ઉના શહરે આમ બે િાલતકાઓમા ંપાચં પેટા કચેરીઓ 
કાયુરિ છે. િે પૈકી ઉના શહરે મા ંખેડૂિોને ૨૦૧૬ ના 
વીજ કનેકશનના વારા ચાલે છે. ઉના-૨ મા ં૨૦૧૫ ના 
વારા ચાલે છે. ધોકડવા કચેરી મા ં૨૦૧૪ ના વારા 
ચાલે છે અને ગીરગઢડા કચેરીમા ં૨૦૧૨ ના વારા 

કૃવષ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ 
જોડાણ આપવાની પ્રકક્રયા એ સિિ 

ચાલિી પ્રકક્રયા છે. પ્રવિ વષુ માળખાગિ 
સતવવધા, વીજવવિરણ વ્યવથથા અને 
વીજિતં્ર પર પડનાર બોજો ઉપરાિં 

યોજનાવાર નાણાકંીય આયોજનને ધ્યાને 

 વનકાલ 

થકીમ 



ચાલે છે. એવી જ રીિે ઉના-૧ મા ં૨૦૧૨ ના વારા 
ચાલે છે. ખેડૂિોને વીજ કનેકશનો આપવામા ંએકજ 

િાલતકા મા ંએકસતૂ્રિા જળવાિી નથી અને બે ત્રણ વષુ 
જેટલો ડીફરન્સ રહ ેછે,જે દૂર કરવા હાલ પેન્ડીંગ 

કનેકશનો િતકાલીક અસરથી મજૂંર કરવા. 

લઇને વીજજોડાણો આપવાનત ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવર્ત હોયછે. આમ, ખેિી 
વવષયક અરજીઓનો ઉપરોક્િ િમામ 
બાબિો ધ્ યાને લઇ િબકકાવાર વનકાલ 

કરવામા આવે છે.વષુ ૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન ખેિી વાડી વીજ જોડાણ માટે 

પીજીવીસીએલ થિરે વષુ ૨૦૧૩ સતધીની 
અરજીઓના વનકાલનત ંઆયોજન કરવામા ં

આવેલ છે. 
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ખેિીવાડી વવથિાર મા ંરહણેાકં વવથિારમા ંરહિેા 
ખેડૂિોને ૩ ફેઇઝ વીજ જોડાણ ઘરાવિો હોય િેનેજ ૧ 
ફેઇઝ વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે િે વનયમમા ં

ફેરફાર કરવા બાબિ 

પીજીવીસીએલ ના પ્રવિુમાન 
વનયમાનતસાર ખેિીવાડી જમીન ઉપર થ્રી 
ફેઇઝ વવજ જોડાણ ન ધરાવિા હોય િો 
પણ ઘર વપરાશ વવષયક વસિંગલ ફેઇઝ 
વવજ જોડાણ મળવા પાત્ર છે. અરજદાર 

દ્વારા સબંવંધિ પેટા વવભાગીય કચેરી ખાિે 
અરજી નોંધણી કરાવ્યે રહણેાકં હરે્ ત માટે 
વસિંગલ ફેઇઝ વવજ જોડાણ ખેિીવાડી 
ફીડર ઉપરથી આપવામા ંઆવે છે 

 વનકાલ 

જનરલ 
માકહિી 
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ખેિીવાડી વીજજોડાણ મા ંકદવસ દરમ્યાન અપાિા 
પાવરમા ંસાિતય જાળવવા બાબિ 

ખેિીવાડી વીજ કનેક્શનમા ંસાિતયપણુૂ 
વીજ પતરવઠો મળી રહ ેિે માટે સબ 
ડીવીઝન કચેરી દ્વ્રારા સમયાિંરે વવજ 

માળખાનત ંસમારકામ કરવામા ંઆવે છે. 
જેથી સમારકામ ની કાયુવાહી કરવામા 

આવે છે. 

 વનકાલ 

અવનયવમિ 
પાવર 
સપ્લાય 
સબંવધિ 
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જગંલ વવથિાર નજીકના ગામડાઓમા ંકદવસે ૮ કલાક 
વીજળી આપવા બાબિ 

વવજળીની માગં અને પતરવઠાની સમર્તલા 
જળવાઈ રહ ેઅને વસથટમ ઉપર એકી 

સાથે ખેિીવાડી લોડ નત ંભારણ ન આવે 
અને વસથટમનત ંસતયોગ્ય વનયમન થઈ શકે 

િે હરે્ તથી પીજીવીસીએલ હઠેળના 
ખેિીવાડી ફીડરોને કતલ ૬૪ ગ્રતપમા ં

વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે. સમગ્ર 

 વનકાલ 

કદવસ 
દરમ્યાન 
પાવર 
આપવા 
બાબિે 



રાજ્યના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની 
સમર્તલાને ધ્યાનમા ંરાખી, રાજ્ય ભાર 

પે્રષણ કેન્ર (SLDC) ના માગુદશનુ મતજબ, 

આ ખેિીવાડી ગ્રતપના ંઅઠવાડીક 
સમયપત્રકને એ રીિે મકહના દરમ્યાન 

જતદા જતદા ૪ (ચાર) સમયગાળામા ં
વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે કે અને 

સમયપત્રક એવી રીિે બનાવવામા ંઆવે 
છે કે, દરેક ખેિીવાડી ગ્રતપને મકહનામા ં
ઓછામા ંઓછં એક અઠવાકડયત સપં તણુ 
કદવસ દરમ્યાન િેમજ એક અઠવાકડયત ં

મહ્દઅંશે કદવસ દરમ્યાન થ્રી ફેઇઝ વીજ 
પતરવઠો ઉપલબ્ધ થાય એ રીિે રોટેશન 
પધ્ધવિથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક થ્રી 

ફેઇઝ વીજ પતરવઠો મળી રહ ેિેવી 
વ્યવથથા ગોઠવેલ છે. 
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ખેિીવાડી મા ંઅવનયવમિ કલાકો નક્કી કરી પાવર 
આપવામા ંઆવે છે િેમા ંફેરફાર કરવા બાબિ 

વવજળીની માગં અને પતરવઠાની સમર્તલા 
જળવાઈ રહ ેઅને વસથટમ ઉપર એકી 

સાથે ખેિીવાડી લોડ નત ંભારણ ન આવે 
અને વસથટમનત ંસતયોગ્ય વનયમન થઈ શકે 

િે હરે્ તથી પીજીવીસીએલ હઠેળના 
ખેિીવાડી ફીડરોને કતલ ૬૪ ગ્રતપમા ં

વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે. સમગ્ર 
રાજ્યના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની 
સમર્તલાને ધ્યાનમા ંરાખી, રાજ્ય ભાર 

પે્રષણ કેન્ર (SLDC) ના માગુદશનુ મતજબ, 

આ ખેિીવાડી ગ્રતપના ંઅઠવાડીક 
સમયપત્રકને એ રીિે મકહના દરમ્યાન 

જતદા જતદા ૪ (ચાર) સમયગાળામા ં
વવભાજીિ કરવામા ંઆવેલ છે કે અને 

સમયપત્રક એવી રીિે બનાવવામા ંઆવે 

 વનકાલ 

કદવસ 
દરમ્યાન 
પાવર 
આપવા 
બાબિે 



છે કે, દરેક ખેિીવાડી ગ્રતપને મકહનામા ં
ઓછામા ંઓછં એક અઠવાકડયત સપં તણુ 
કદવસ દરમ્યાન િેમજ એક અઠવાકડયત ં

મહ્દઅંશે કદવસ દરમ્યાન થ્રી ફેઇઝ વીજ 
પતરવઠો ઉપલબ્ધ થાય એ રીિે રોટેશન 
પધ્ધવિથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક થ્રી 

ફેઇઝ વીજ પતરવઠો મળી રહ ેિેવી 
વ્યવથથા ગોઠવેલ છે. 
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ઝુપંડપટીના ંનવા વીજ કનેક્શન કે જે “બી” ટાઈપ 
આવર્ત ંહોય િેવા વીજ કનેક્શન માલ પતરિો નથી િેમ 

કહી િાતકાલીક અપાિા નથી, જેથી યોગ્ય કાયુવાહી 
કરવી. 

બી” ટાઇપ એટલે કે જેમા ંહળવા દબાણની 
વવજ લાઈન ઉભી કરવાની જરૂકરયાિ છે 

િેમા ંવવજ લાઈન ને સબંવંધિ પતરિો માલ 
સમાન ઉપલબ્ધ છે. વવજ લાઈન કામના 
કારણોસર કોઈ અરજીઓ બાકી રહેિી 

નથી. 

 વનકાલ 

થકીમ 
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ગામ નજીક વાડી આવેલ હોય અને િે વાડીમા ં૭-૮ 
સભ્યોનો પકરવાર રહિેો હોઈ િે જગ્યાએ જ્યોવિગ્રામ 

યોજના હઠેળ વીજ કનેક્શન આપવત.ં 

પ્રવિુમાન વનયમાનતસાર ગામિળ થી 
બહારના વવથિારમા ખેિીવાડી ફીડર 

ઉપરથી વવજ પતરવઠો આપવામા ંઆવે છે. 
જેમા ંસબથટેશન ખાિે થપેશ્યલ ડીઝાઇન 
રાન્સફોમુર મકૂી ૮ કલાક થ્રી એઈઝ ના 
સમયગાળા બાદ બાકીના ૧૬ કલાક ના 

સમયગાળા માટે વસિંગલ ફેઇઝ વીજ 
પતરવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. આમ, 

૨૪ કલાક વીજ પતરવઠો ચાલત રહ ેછે. 

 વનકાલ 

થકીમ 

52 52 કોડીનાર-૨ રણધીરભાઈ 
વવરાભાઈ મોરી, 

ડોળાસા 

શેરડીમા ંપાક બળી ગયેલ હોય વળિર ચતકવવા 
બાબિ 

નાયબ ઇજનેર કોડીનાર -૨ દ્વારા થથળ 
ઉપર અકથમાિ બાદ રોજકામ કરવામા ં
આવેલ અને િેઓના જણાવ્યા મતજબ 

સદર અકથમાિ નો FSL રીપોટુ મળ્યા બાદ 
આગળની કાયુવાહી કરવામા આવશે. 

નાયબ ઇજનેર કોડીનાર -૨ દ્વારા થથળ 
ઉપર અકથમાિ બાદ રોજકામ કરવામા ં

આવેલ અને િેઓના જણાવ્યા મતજબ સદર 
અકથમાિ નો FSL રીપોટુ મળ્યા બાદ 

વનયમાનતસારની કાયુવાહી કરવામા આવશે. 

વનકાલ 

અકથમાિ 
વળિર 

53 53 કોડીનાર-૨ હાજાભાઈ 
જગમાલભાઈ, 

ડોળાસા 

પાવરચોરીના બબલની રકમ રૂ ૧,૪૫,૭૨૫ ચતકવણી 
કરવા બાબિ 

સદર કેસ ન : ૨૬૦/૨૦૦૫ નો નામદાર 
કોટુ દ્વાસ હતકમ થયા મતજબ અરજદાર 

હાજાભાઈ જગમાલભાઈ દ્વારા રૂ 

 વનકાલ 

રેવેન્યત / 
બીલ 



૧,૧૭,૫૨૦ િથા બીલની િા 
:૨૬.૦૪.૨૦૦૨ થી વ્યાજ સાથે 

ભરવાપાત્ર થાય છે. 
54 54 કોડીનાર-૨ નરશીભાઈ 

પીઠાભાઈ ગોકહલ 

ગામ ; હરમડીયા 

અરજદાર નરશીભાઈ પીઠાભાઈ ગોકહલ ગામ હરમડીયા 
જેઓના ગ્રાહક ન : ૮૪૪૧૨/૦૦૦૫૫/૧ છે િેઓની 
ખેિીવાડી વીજજોડાણની સવવિસ બદલાવા માટે ૩૦૦ 

રૂવપયા ભરેલ છે. પરંર્ ત બદલાયેલ નથી. 

નાયબ ઇજનેર કોડીનાર -૨ દ્વારા જણાવ્યા 
મતજબ સદર સવવિસ બદલાવવાની 

કાયુવાહી કદવસ-૩ મા ંપણુૂ કરવામા 
આવશે. 

નાયબ ઇજનેર કોડીનાર -૨ દ્વારા જણાવ્યા 
મતજબ સદર સવવિસ બદલાવાની કાયુવાહી 

િા ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પણુૂ કરવામા 
આવેલ છે . 

વનકાલ 

મીટર 
સબંવધિ 

55 55 કોડીનાર-૨ બચત ંભીખા સરવૈયા 
ગામ : આલીદર 

AG PDC ૫ વષુ પહલેા થયેલ છે િે જગ્યાએ વવજજોડાણ 
લેવા બાબિ 

સદર અરજદારની અરજી મળેલ નથ 

જરૂરી દથિાવેજ સાથે અરજી કયે 
આગળની કાયુવાહી કરવામા આવશે 

સદર અરજદારની અરજી મળેલ નથ જરૂરી 
દથિાવેજ સાથે અરજી કયે આગળની 

કાયુવાહી કરવામા આવશે 

વનકાલ 

નવા 
કનેકશન 

56 NIL કોડીનાર-૧ એકપણ રજતઆિ આવેલ નથી 
 


