પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી , તારખ : 11/03/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ .આર .કોરડયા, કાયપાલક ઇજનેર મો :૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦
રજુ થયેલ ોની સંયા : 55, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 53, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 2
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 અતાફઅલી માસુમઅલી
સુમરાની ફોન : ૦૨૮૭૫ ૨૨૧૬૭૨
2 કરટભાઈ એમ ગટેચા

3 ઝાકરભાઈ દાદાભાઈ ખેરડયા
,ઉના

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

િસિ નીગ એડ ેસગ ફેટર ઉના ાહક
નંબર : ૮૭૦૦૭/૦૦૩૦૫ થી આવેલ ૩-ફેસ
વીજ ડાણનો વીજભાર ૯૪ KW માંથી ઘટાડ
૧૦ KW કર આપવા બાબત.

 ૧,૭૮,૮૨૦/- યાજની રકમ વસુલાત માટે કટમાં
િસિવલ યુ ટ અપીલ નં . ૭/૧૭,૯/૧૭ અને ૧૮/૧૭
ચાલુ હોય એરયસ ની રકમ પૂ ણ  ભરાયા બાદ
અર કયા થી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

ઝાકરભાઈ દાદાભાઈ ખે ર ડયા ,ઉના વીજ
અિધિનયમ -૨૦૦૩ હેઠળ કલમ ૧૨૬ અંતગત
આપવામાં આવેલ પુરવણી બલમાં
પુનિવચારણા બાબત

તા :૧૮.૧.૧૮ ના રોજ થયે લ ચે  કં ગ માં ગે ર રતી
જણાતા : ૯૧૨૨.૪૬ નુ ં પૂ ર વણી બલ આપવામાં
આવેલ છે.ચેકંગ સમયે ડેલ લોડ ૦.૯૭૫ KW હતો
અને પુ ર વણી સમયે અરજદાર વઘારાની સિવસ
લગાડ અને વીજવપરાશ કરતા માલુમ પડેલ.તેઓને
તા :૦૧.૦૨.૧૮ ના રોજ અંિતમ આકરણી બલ પણ
આપી દે વ ામાં આવે લ છે . જે તે ઓ રા ભરપાઈ
કરવામાં આવેલ નથી.

કરટભાઈ એમ ગટેચા સોસાયટ ના મકાનો વીજ લાઈન ફે ર વવા માટે અરજદારની હાજરમાં
પાછળની લાઈનમાં થાંભલા ફેરવવા બાબત
તા:૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ મોજણીકામ થયેલ છે. નાયબ
ઇજનેર ઉના શહેર ારા લાઈન પહેલા ઉભી થેલી છે
કે લોટગ પહેલા થયેલું છે તે ખરાઈ કર આગળની
કાયવાહ કરવા સુચના આપેલ છે.િનયત ભાવ પક
દન -૭ માં આપવામાં આવશે.જે ભરપાઈ કયા બાદ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

4 હરભાઈ બોઘાભાઈ સોલંક, ઉના ઝુ પ ડપીમાં બાક રહે લ ા મીટરો લગાડવા સદર યોજના હે ઠ ળ અર મયે થ ી દતાવે  ની
મો : ૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦
બાબત.
ખરાઈ તેમજ બાક લેણું રહેતું નથી તે ચેક કરાવીને
વીજ ડાણ આપવામાં આવે છે. ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન
િવભાગીય કચેર ઉના હેઠળ કુલ ૧૫૮૧ વીજ ડાણો
ઝુપડપી યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલ છે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

હયાત ભારે દબાણ ની િવજ િવજ લાઈન ાઇવે ટ
જમીન કે હેર જમીન ઉપરથી પસાર થાય તે થળ
ચકસણી સમયે ની ન થઇ શકતુ ં હોય અરજદાર
પાસે તે જયાનો બન ખેતી થયાનો દતાવેજ પ
માંક ૭૮૧ તા. ૧૫.૩.૨૦૧૮ થી મંગાવવામાં આવેલ
છે. અરજદાર તરફથી સાધિનક દતાવે રજુ કરવામાં
આવતા અરજદારની હાજરમાં સવેણ કામગીર પૂણ
કર માંક ૧૦૭૧ તા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ થી . ૨,૫૯,૨૪૫=૩૩
નું અંદાજપ પાઠવવામાં આવેલ છે. જે અંતગત જે
બે નંગ પોલ શીટ કર ૧૬૮ મીટર ભારે દબાણ ના
અડરરાઉડ કેબિલંગ ની કામગીર કરવાપા છે.
અરજદાર તરફથી અં દ ાજપ ભરપાઈ થયે થ ી
ાથિમકતા આપી દવસ ૩૦ માં કામગીર પૂ ણ 
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

 ૧,૭૮,૮૨૦/- યાજની રકમ વસુલાત માટે કટમાં
િનકાલ
િસિવલ યુ ટ અપીલ નં . ૭/૧૭,૯/૧૭ અને ૧૮/૧૭ લોડ વધારો / ધટાડો
ચાલુ હોય એરયસ ની રકમ પૂ ણ  ભરાયા બાદ
અર કયા થી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

િનકાલ
કમ
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5 હાસમભાઈ સુલેમાનભાઈ
સોરઠયા ,ઉના

િવજ ચોરના બલ બાબત

સદર ઇસમ ને બીનઅધીકૃત વપરાશ કરતાં િપયા
૧,૧૬,૮૩૬ નું બલ આપવામાં આવેલ છે.પોતે ાહક ન
હોવા છતાં ગે ર કાયદે સ ર રતે વીજ વપરાસ કરતા
માલુમ પડેલ હોય તેઓને વીજ અિધિનયમ -૨૦૦૩
ની કલમ ૧૩૫ મુ જ બ પૂ ર વણી બલ આપવામાં
આવેલ છે.જેની વસુલાત માટે કટ માં દાવો દાખલ
કરવામાં આવેલ છે. જે ભરવાપા થાય છે

સદર ઇસમ ને બીનઅધીકૃત વપરાશ કરતાં િપયા
૧,૧૬,૮૩૬ નું બલ આપવામાં આવેલ છે.પોતે ાહક ન
હોવા છતાં ગે ર કાયદે સ ર રતે વીજ વપરાસ કરતા
માલુમ પડેલ હોય તેઓને વીજ અિધિનયમ -૨૦૦૩
ની કલમ ૧૩૫ મુ જ બ પૂ ર વણી બલ આપવામાં
આવેલ છે.જેની વસુલાત માટે કટ માં દાવો દાખલ
કરવામાં આવેલ છે. જે ભરવાપા થાય છે

7 ગોિવંદભાઈ પાચાભાઇ પરમાર , નવા ખે ત ીવાડ વીજ ડાણ માં ગ ણી તા હાલમાં તા ૩૦.૦૬.૧૪ સુ ધ ીમાં નધાયે લ અરઓં
મોટા ડેસર
૧૦.૧૧.૧૫ ના રોજ કરેલ છે તે બાબત
સુ ધ ીના િનયત ભાવ પકો આપી દે વ ામાં આવે લ
છે.આથી અરજદાર ગોિવંદભાઈ પાચાભાઇ પરમાર ને
તેઓનું નવું ખેતીવાડ વીજડાણ માનુસાર વારો
આયેથી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

હાલમાં તા ૩૦.૦૬.૧૪ સુ ધ ીમાં નધાયે લ અરઓં
સુ ધ ીના િનયત ભાવ પકો આપી દે વ ામાં આવે લ
છે.આથી અરજદાર ગોિવંદભાઈ પાચાભાઇ પરમાર ને
તેઓનું નવું ખેતીવાડ વીજડાણ માનુસાર વારો
આયેથી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

6 હરભાઈ બોઘાભાઈ સોલંક, ઉના ખેતીવાડ નવા વીજ ડાણોની અર બાબત
મો : ૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦
ગામ : વરશગપુ ર વે લ ભાઈ લાખાભાઈ
બાંભણયા એ તા :૦૪.૧૨.૧૫ થી રમીલાબેન
રાભાઈ પરમારે તા ૦૪.૦૮.૧૬ થી અર
નોધાવે લ છે તે ઓ ને ખે ત ીવાડ વીજડાણ
આપવા બાબત

8 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ભરડયા,પથરની ખાણો,ઓઇલ મીલો ચાલે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
છે , તે ઓ પૂ ર તા હસ પાવર વાપરે છે , પરં ત ુ
અિધકારઓ સાથેની િમલીભગતને કારણે તેઓ
બલ પૂણ ભરતા નથી અને બીબાજુ ગરબ
માણસોને અયાય કરવામાં આવે લ છે , આ
અંગે યોય કાયવાહ કરવી.

હાલમાં તા ૩૦.૦૬.૧૪ સુ ધ ીમાં નધાયે લ અઓં
સુધી િનયત ભાવ પકો આપી દેવામાં આવેલ છે.
સદર બે અરજદારોનો માનુ સ ાર વારો આયે થ ી
વીજડાણ આપવાની આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ભરડયા,પથરની ખાણો, ઓઇલ મીલો ચાલે છે .
તે વ ા વીજભાર ના ડાણ ધરાવતા વીજ ાહકોને
યાં પણ ઈલે  ોિનક મીટરો મુ ક વામાં આવે લ છે
જે મ ાં નધાયે લ ા િવજ વપરાશ મુ જ બ તે ઓ ને િત
માસ બલ આપવામાં આવે છે જે બલ ભરવાની
મુત પણ અય િવજ ાહકો જેટલી એટલે કે ૧૦
દવસ ની જ આપવામાં આવે છે. જે સમય મયાદા
માં િવજ બલ ભરપાઈ નહ થતા તે ઓ ના િવજ
ડાણ પણ અયોની જેમ કાપવાપા છે. સાથે સાથે
સમયાં ત રે વીજ થાપન ચકાસણી ની કાય વ ાહ
પણ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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9 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઉના તાલુ ક ાનુ ં ચાચકવડ ગામ ઉનાથી ૬
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ક.મી.નાં અંતરે છે, યારે ચાચકવડ થી ગીર
ગઢડા ૧૮-૨૦ ક.મી.નાં અંતરે છે. છતા પણ
PGVCL ારા ચાચકવડ ગામનો ગીરગઢડા
પે ટ ા િવભાગીય કચે ર માં સમાવે શ કરે લ છે .
જેના કારણે ચાચકવડ નાં તમામ ાહકોને ભારે
મુકેલી પડે છે. જે િનવારવા માટે ચાચકવડ
ગામનો ઉના-૧ અથવા ઉના-૨ની પે ટ ા
િવભાગીય કચેરમાં સમાવેશ કરવો.

નવી કચે ર /કચે ર  િવભાજન માટે ન ા વડ કચે ર 
વડોદરા ના એસઓ-૪ ધારા ધોરણો મુ જ બ
ચાચકવડ ગામને ગીર ગઢડા પેટા િવભાગીય કચેર
માંથી ઉના-૧ અથવા ઉના-૨ પેટા િવભાગીય કચેર
માં ફેરવવા માટે ભૌગોિલક, તાંિક, આિથક અને
વહવટ પાસાઓની ચકાસણી કર આગળની
કાયવાહ કરવામા આવશે .

10 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડ ફડરમાં ઈલેવન કે એલ.ટ. લાઈન
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ફોટ હોય યારે રાીના ી ફેઈઝ પાવર હોય
અને કોઈ ફોટ ઉભો થાય તેની ણ કરવા
છતાં રાે રપેરગ કામ કરવામાં આવતું નથી.
તેના કારણે ખડૂતોને આઠ કલાક વીજપુરવઠો
મળવો ઈએ તે મ ાં કાપ મુ ક ાય છે , આથી,
રાીનાં ભાગે પણ ણ થયે રપે ર ગમેટેનસ કરવાની કામગીર થવી ઈએ.

ચોમાસાની ઋતુ દરયાન ભારે પવન ના સમય
દરયાન સંગોપાત રાીના સમયે વીજ પુરવઠામાં
િવે પ આવે તે વ ા સં  ગોમાં વીજ ફોટ શય
વરાથી દુરત કરવામાં આવે છે. વીજ િવેપ ઘટાડ
શકાય તે માટે સમયાંતરે વીજ માળખાનું સમારકામ
કરવામાં આવે છે. તુત રજૂઆત ના સંદભમાં ઉના
િવભાગીય કચેર ારા વીજ ફોટ દુરત કરવા માટે
નામ. ઈઆરસી ની ગવાઈ નું ચુતપણે પાલન
કરવા લેખત સુચના પણ સુચના આપવામાં આવશે.

11 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય વીજચોરોનું ચેકંગ થાય યારે ઘરે મોટેભાગે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ીઓ અને બાળકો જ હાજર હોય છે. અભણ
ીઓ પાસે પુરતી માહતી હોતી નથી. ચેકંગ
શીટ થળ ઉપર જ આપવાની ગવાઈ છે
પરંતુ વીજ ચેકંગમાં આવનાર કમચાર ારા
પોતાની અનુકુળતાએ ચેકંગ શીટ મોકલવામાં
આવે છે , જે યોય નથી. આથી, આ અં ગ ે
જર કાયવાહ કરવી.

વીજ થાપન ચેકંગ ની કાયવાહ દરયાન માલુમ
પડતી ગેરરિત માટે થળ ઉપર હાજર
ાહક/િતિનિધને માહતગાર કરવામાં આવે છે. નામ.
વીજ િનયમન પંચ ારા તાજેતરમાં તા. ૨૪.૧૧.૧૬ થી
સલાય કોડ માં આવેલ સુધારા અનુસાર થળ ઉપર
ચેકંગશીટ ની નકલ આપવામાં આવે અથવા સહાય
ન બને તો રટર ટપાલથી ાહકના સરનામે
મોકલી આપવાની ગવાઈનું ચુતપણે પાલન થાય
તે વામાં આવે છે.

કાયપાલક ઈજનેર, ઉના ઉનાડ/એચઆર/૭૭૨ તા.
૨૭.૧.૧૭ ના હકકતલી અહેવાલ અનુસાર નવરિચત
ગીર ગઢડા તાલુકામાં કુલ ૪૪ ગામોનો સમાવેશ થાય
છે . જે પૈ ક  ૨૩ ગામો ગીર ગઢડા તે મ જ ૧૦ ગામો
ધોકડવા પે વી કચેર હેઠળ આવે છે. જે બંને ગીર
ગઢડા તાલુકા હેઠળની જ પે વી કચેરઓ છે. ગીર
ગઢડા તાલુકાના બાક રહેતા ૧૧ ગામો પૈક ૭ ગામો
ઉના-૧ પે વી કચેર અને ૪ ગામો કોડનાર-૨ પે વી
કચેર હેઠળ સમાિવટ કરવામાં આવેલ છે. ચાચકવડ
ગામ ગીર ગઢડા પે વી કચેરના િવજ નેટવક સાથે
સંકળાયેલુ છે તેમજ ગીર ગઢડા પે વી કચેર ારા
િવજ લાઈન ફોટ / ાહક ફરયાદ વરત એટેડ કર
િવજ પુ ર વઠામાં સાતય ળવી શકાય છે . જે થ ી
ચાચકવડ ગામને ગીર ગઢડા પે વી કચે ર  માં
સમાિવટ કરવા તાંિક તેમજ ભૌગોિલક રતે યોય
છે . તે મ ણે ઉના તાલુ ક ાની અય પે વી કચે ર  માં
ફેરફાર કરવો જર નથી.

ચોમાસાની ઋતુ દરયાન ભારે પવન ના સમય
દરયાન સંગોપાત રાીના સમયે વીજ પુરવઠામાં
િવે પ આવે તે વ ા સં  ગોમાં વીજ ફોટ શય
વરાથી દુરત કરવામાં આવે છે. વીજ િવેપ ઘટાડ
શકાય તે માટે સમયાંતરે વીજ માળખાનું સમારકામ
કરવામાં આવે છે. તુત રજૂઆત ના સંદભમાં ઉના
િવભાગીય કચેર ારા પ માંક ઉનાડ/ટેક/૨૩૮૪
તા.૨૬.૦૩.૧૮ થી વીજ ફોટ દુરત કરવા માટે નામ.
ઈઆરસી ની ગવાઈ નું ચુતપણે પાલન કરવા
સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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12 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડ ફડરમાં સગલ ફેઈઝ પાવર સંપૂણ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
બં ધ કર દે વ ામાં આવે છે . કં પ નીએ િનયમ
કરેલ છે કે ી ફેઈઝ પાવર િસવાયના સમય
દરયાન ૬૬ કે વ ી યાડ મ ાં િસં ગ લ ફે ઈ ઝની
યવથા માટે ન ુ ં ાસફમર લગાડ પાવર
આપવો, જે શઆતમાં અપાતો હતો, પરં ત ુ
છે  લા બે વષ મ ાં મોટાભાગના ફડરોમાં
અપાતો નથી, જે પુનઃ શ કરવો.

વતમાન ગવાઈ અનુસાર ખેતીવાડ ફડર માં ૮
કલાક ી ફેઈઝ પાવર આપવામાં આવે છે. જયારે
બાકના સમયગાળા દરયાન ફડર ઉપર સબટેશન
ખાતે મુકવા માં આવેલ પેયલ ડઝાઈન ાસફમર
ની મદદથી સીગલ ફેઇઝ પાવર આપવામાં આવે છે.

14 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય સરકાર ારા ખે ડ ૂ ત ોને આઠ વીજ પુ ર વઠો
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
આપવામાં આવે છે , જે દરયાન વારં વ ાર
વીજપુ ર વઠો ચાલુ - બં ધ થયા કરે છે , જે ન ા
કારણે સળં ગ ખે ડ ૂ ત ોને આઠ કલાક વીજ
પુરવઠો મળવો ઈએ તે મળતો નથી, જેથી
ખેડૂતને અસ નુકશાન ભોગવવું પડે છે. જે
િનવારવા માટે આપવાપા થતો વીજપુરવઠો
સળંગ આપવો.

સામાય રતે દરેક ખેતીવાડ ફડર ને અલગ અલગ
ચાર લોટ માં અઠવાડક રોટેશન ના ધોરણે રોજ
સરે ર ાશ ૮ કલાક ી ફે ઇ ઝ િવજ પુ ર વઠો પુ ર ો
પાડવામાં આવે છે.

13 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગામની બાજુમાં ખેડૂતોના આવેલા વાડાઓ કે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
જે હાલ ગામની વચે આવી ગયા હોય, મકાન
હોય અને રહે ણ ાક હોય તે વ ા ગામોમાં
યોિતામ ફડરમાંથી વીજ કનેશન આપવામાં
આવતા નથી, પરંતુ અગાઉ ઘણા ગામોમાં આ
કારના રહે ણ ાક મકાનોમાં યોિતામ
ફડરમાંથી વીજ કનેશન આપવામાં આવેલ છે.
યાં ન આપવામાં આવેલા હોય યાં ચકાસણી
કરવી વીજ કનેશન આપવા ઈએ.

15 દવ જેઠબેન અરજણભાઈ ,
સનખડા

વત મ ાન િનયમાનુ સ ાર ગામતળ થી બહારના
રહે ણ ાં ક િવતારમા ખે ત ીવાડ ફડર ઉપરથી િવજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે. જેમાં સબટેશન ખાતે
પેયલ ડઝાઇન ાસફમર મૂક ૮ કલાક ી એઈઝ
ના સમયગાળા બાદ બાકના ૧૬ કલાક ના
સમયગાળા માટે િસં ગ લ ફે ઇ ઝ વીજ પુ ર વઠો પૂ ર ો
પાડવામાં આવે છે . આમ, ૨૪ કલાક વીજ પુ ર વઠો
ચાલુ રહે છે.

દવ જે ઠ બે ન અરજણભાઈ , સનખડા ના અરજદારે તા ૦૪.૧૨.૧૭ ના રોજ નવા ખેતી િવષયક
ખેતીવાડ વીજ ડાણ બાબત
વીજ ડાણ માટે િનયત ભાવ પકના નાણા
ભરપાઈ કર આપેલ છે.કોાટર ારા લાઈનકામ
કરવા જતા શે ઢ ા પાડોશી (મુ ળ ુ ભ ાઇ રહાભાઈ રાજુભાઈ રહાભાઇ) ારા વાંધો ઉપાડતા લાઈનકામ
થઇ શકેલ નથી.નાયબ ઇજનેર ારા થળ પર જઇ
મયથી કર િનકાલ કરવામાં યન કરે લ પરં ત ુ
સમાધાન ન થતા ાં ત અિધકાર ી,ઉના ને
દરખાત નં બ ર : ૭૪૯/ ૬૦૬.૦૩.૧૮ થી મોકલે લ
છે . તે ઓ ી ની હુ ક મ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે .

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા
બાબતે

િનગિમત કચેરના પ માંક :૨૭૧૯ તા:૩૦.૦૧.૧૭
માં દશાયા અનુસાર ગામતળ થી બહારના રહેણાંક
િવતારમા ખે ત ીવાડ ફડર ઉપરથી િવજ પુ ર વઠો
આપવામાં આવે છે . સદર અર માં કોઈ િવશે ષ
થળનો ઉલેખ કરવામાં આવેલ નથી.જેથી િવતૃત
તપાસ થઈ સકતી નથી.

િનકાલ
કમ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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16 સોલંક કશોરભાઈ લાખાભાઈ

િવજ પોલ બદલાવવા બાબત

17 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખે ત ીવાડ વીજ કને  શનનાં વાયર યાં થ ી
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
નીકળે છે , યાં ઝાડ નડતા હોઈ તે ન ુ ં
યવિથત કટં ગ ન થવાને કારણે વારં વ ાર
ફોટ સ  ય છે તે મ જ વાયરગ પણ જૂ ન ુ ં
હોવાથી વારંવાર ફોટ થાય છે અને મુકેલી
ઉભી થાય છે. જેથી તે અંગે જર કાયવાહ
કરવી.

સદર પોલ બદલાવવા માટે નાયબ ઇજનેર ઉના -૨
ારા િનયત ભાવ પક પ માં ક ૮૨ તા :
૦૫.૦૧.૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.જે ભરપાઈ
થયા બાદ કાયવાહ કરવામાં આવશે

ખે ત ીવાડ ફડર ઉપર સમાયં ત રે વીજ લાઈનને
નડતરપ ઝાડ ની ડાઓ કાપવાની કામગીર
જં ગ લ ખાતાના િનયમોની મયા દ ામાં રહ કરવામાં
આવતી હોય છે . તે મ છતાં , તુ ત રજૂ આ ત ના
સંદભમાં ઉના િવભાગીય કચેર ારા િનયિમત રતે
 કટંગ માટે સુચના આપવામાં આવશે.

18 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડ વીજ કનેશન શય હોય તેટલા વધુ ખે ત ીવાડ માં સોલાર પં પ સે ટ માટે લયાં ક
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
સોલાર વીજ કનેશન મળે તેવા યનો કરવા મુ જ બની ફાળવણી થતા અને જૂ ન ી ખે ત ીવાડની
ઈએ.
અરઓના અતામ મુ જ બ સોલાર પં પ સે ટ ની
ખેડૂતોને મહમ ફાળવણી કરવામાં આવે છે.
19 હરભાઈ બોઘાભાઈ સોલંક, ઉના ઉના ના કંસારયા ગામમાં યોિતામ ફડર ગામ કંસારયા ૧૧ કેવી મવાળા યોિતામ સાથે
મો : ૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦
સાથે ડ વીજકરણ કરવા બાબત
ડાયેલ છે.હાલ કોઈ અર પડતર નથી.હાલમાં ૨૦
ઘર વપરાશ ના વીજ ડાણ હયાત છે અને કોઈ
અર પડતર નથી

20 હરભાઈ બોઘાભાઈ સોલંક, ઉના ગ ુ ં દ ા ળ ા ગ ા મ ન ા અ ર જ દ ા ર ર સ ી દ ા બ ે ન અરજદાર ારા તા ૨૦.૧૨.૧૩ ના રોજ અર
મો : ૯૮૨૪૨ ૯૦૮૮૦
સુલેમાનભાઈ કાકડના ખેતીવાડ વીજ ડાણ નોઘવે લ .માનુ સ ાર વારો આવતા ે ઓ ને તા
બાબત.
:૦૮.૦૩.૧૮ થી િનયત ભાવ પક આપવામાં આવેલ
છે.જે તા : ૧૨.૦૩.૧૮ થી ભરપાઈ થયેલ છે. આથી
કપની ના િનયમ મુજબ કામ પૂણ કર આપવામાં
આવશે.

નડતરપ પોલ બદલાવવા માટે નાયબ ઇજનેર ઉના
-૨ ારા . ૧૫૦૦/- ની રકમનુ ં િનયત ભાવપક
પ માંક ૮૨ તા : ૦૫.૦૧.૧૮ ના રોજ આપવામાં
આવેલ જે તેઓ ારા લોક દરબાર ની તારખ સુધી
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ નહ. તેમછતાં, લોક દરબાર
ની રજૂ આ ત ને યાને રાખી અરજદાર ને સદરહુ
અંદાજપ ભરપાઈ કરવા જણાવવામાં આવેલ. પરંતુ,
અરજદાર ારા અં દ ાજપ ના નાણા ભરપાઈ નહ
થતા પેટા િવભાગ કચેર ના પ માંક :૯૬૯તા :
૨૩.૦૩.૧૮ થી અરજદારની અર દફતરે કરવામાં
આવે લ તે મ જ સદરહુ બાબતે જરયાત જણાયે
નવેસરથી અર કરવી તેવી ણ કરવામાં આવેલ
છે.
ખે ત ીવાડ ફડર ઉપર સમાયં ત રે વીજ લાઈનને
નડતરપ ઝાડ ની ડાઓ કાપવાની કામગીર
જં ગ લ ખાતાના િનયમોની મયા દ ામાં રહ કરવામાં
આવતી હોય છે . તે મ છતાં , તુ ત રજૂ આ ત ના
સં દ ભ મ ાં ઉના િવભાગીય કચે ર  ારા પ માં ક
ઉનાડ/ટેક/ ૨૩૮૫ તા.૨૬.૦૩.૧૮ થી િનયિમત રતે 
કટંગ માટે સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
સોલાર કમ
િનકાલ
જનરલ માહતી
િનકાલ
નવા કનેકશન
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21 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડમાં ી ફેઇઝ નો દવસનો ૩ કલાકનો
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
પાવર કાપ રાીના ૩ કલાક આપવામાં આવે
છે અને ખેડૂતોને હાલાક ભોગવવી પડે છે,જેથી
દવસનો વીજ કાપ દવસ દરયાન અને રાી
નો વીજ કાપ રાી દરયાન આપવો ઈએ.

22 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય નવા િવજ મીટરોનુ ં ચે  કં ગ થાનીક િવજ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
કચે ર ઓ માં મૂ ક વામાં આવેલ લેબોરેટરમાં
થાય છે . યારે KWH આવે યારે જ સાચા
યુનીટ મળતા હોય છે, પરંતુ ઘણા મીટરોમાં
બે વાર KWH વા મળે છે . એ થાનીક
લે બ ોરે ટ રની બે દ રકારના કારણે જે સે ટ ગ
કરવાનુ ં હોય તે થતુ ં નથી અને એનો ભોગ
ાહકોને બનવુ ં પડે છે , જે થ ી કરને અલગ
લેબોરેટર ઊભી કરવી ઈએ.

23 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડમાં ી ફેઇઝ કનેકશનની માંગણી કરે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
યારે તમામ કારના ડૉયુમેટ અને આધારપુ ર ાવા આપવા પડે છે . યારબાદ કને ક શન
મંજૂર થાય યારે પણ આ તમામ ડૉયુમેટ
અને આધાર-પુરાવા ફરથી આપવા પડે છે,જે
યોય નથી આ અંગે જર કાયવાહ કરવી.

વતમાન િનયમાનુસાર ખેતીવાડ માં ી ફેઇઝ િવજ
પુરવઠાના સમય ગાળા માં િવજ ફોટ કે લોડ શેડગ
ના કારણોસર જેટલો સમય િવજ પુરવઠો બંધ રો
હોય તે ફડર ને તે જ તારખના ૦૦:૦૦ થી ૨૪:૦૦
કલાક દરયાન ફોટ/લોડ શેડંગ નો સમયગાળો પુણ
થાય કે તુ ર ં ત જ વળતર તરકે ી ફે ઇ ઝ િવજ
પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. ખેતીવાડ ાહકો
િપયતની કામગીર પૂણ કર શકે તે હેતુથી ફોટ/લોડ
શેડંગ બાદ વીજ પુરવઠો પૂવવ થયાના સાતયમાં
જ વળતર તરકે આપવાપ ી ફેઇઝ વીજ પુરવઠો
ચાલુ રખવામાં આવે છે.
િવજ ાહકો ને યાં મુવામા આવતા નવા મીટરો
મીટર બનાવતી કંપની માં કેલીેશન, ટેટગ કર
સીલ કરવામાં આવે છે. તેના ઉપર મીટર બનાવનાર
કં પ ની ના સીલ મારવામાં આવે છે . મીટર કં પ ની
પાસે થ ી મીટર વીકારવા સમયે િવજ કં પ ની ના
અિધકાર ારા ઇડયન ટાડડ મુજબ તમામ ટેટ
લેવામાં આવે છે. યારબાદ જ િવજ મીટરનો લોટ
વીકારવામાં આવે છે. જેથી થાિનક લેબોરેટર ારા
મીટરમાં કે ડ બયુ એ ચ ના કોઈ કારના સે  ટં ગ
કરવાના રહેતા નથી. ફત પીવીસીએલ ના સીલ
લગાવી કે લ ીે શ ન ચે ક કર રે ક ડ ઉપર ચડાવી,
ડસ્લે કેડબયુએચ ચેક કર શઆત ના
કેડબયુએચ રડગ ની નધણી કર ેીય કચેરને
ઉપયોગમાં લેવા માટે આપવામાં આવે છે. જેથી િવજ
ાહકોને થાિનક લેબોરેટર તરફથી કોઈ અયાય
થવાની શયતા નથી.
ખેતીવાડ િવજ ડાણ મેળવવા માટે અર નધણી
અને સામાય અતામ મુજબ િવજ ડાણ આપવા
નો સમયગાળો વધારે હોય છે. જેથી માિલક હ માં
કોઈ ફેરફાર થયા હોય તો ચકાસણી કર શકાય તેમજ
વીજ ડાણ રલીઝ થયા બાદ કાયદાકય ગૂંચવણ
િનવાર શકાય.

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા
બાબતે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

િનકાલ
નવા કનેકશન
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24 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય કોઠારયા માં યોિતામ માંથી વીજપુરવઠો સદર બાબતે જર મોજણી કામ કર જંગલ િવતાર
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
પુરો પાડવા બાબત
માંથી લાઈન પસાર કરવા માટે સબિધત કચેર ને
દરખાત દવસ -૨૦ માં કર આપવામાં આવશે. આ
બાબતે જર મંજૂર મયા બાદ આગળની કાયવાહ
કરવામા આવશે.

25 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા ઘોડાવડ ગામે સદર કામ બાબતે જં ગ લ ખાતાની મં જ ૂ ર  માટે
યોિતામની માંગણી બાબત
દરખાત મોકલાવેલ છે.શેપ ફાઈલ અને કેએમએલ
ફાઈલ તા :૧૯.૦૧.૧૮ ના રોજ DCF, ઘાર ને મોકલી
આપવામાં આવેલ છે .તેઓ ારા તા :૨૬.૦૨.૧૮ ના
રોજ થળ મુલાકાત કરવામાં આવેલ છે.તેમની મંજૂર
બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

26 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા પોતાની વાડ થળ પર મોજણી કયા બાદ સમારકામ કરવાપા
માં ટસી તથા વાયરો બદલાવવા બાબત,
લાઈન માટે ોજેટ ન : ૨૧૦૯૪૨ થી મંજૂર મેળવેલ
છે . સવરે ટસી તે મ જ વાયરોનુ ં સમારકામ પૂ ણ 
કરવામાં આવશે.

27 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

સીગલ ટસી માટેની માગણી બાબત

HVDS માં કોઇપણ ખેતીવાડ ફડરમાં પાંતરત
કરવા માટે વડ કચે ર  ની મં જ ૂ ર  બાદ આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે. વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન
િવભાગીય કચેર હેઠળના કુલ ૩ ખેતીવાડ ફડરો નું
કામ પૂણતાના આરે છે .

કોઠારયા ગામ આરત વન િવતારમાં આવતું હોય
હયાત િવજ માળખામાં ફેરફાર ને મંજૂર નહ હોય
તે મ ાં હાલમાં કુ લ ૨૦ ઘર વપરાશ ના અને ૧
એલપી વીજ ડાણ ને યોિતામ યોજના ના
અમલીકરણ સમયથી ૧૧ કેવી તુલસીયામ ખેતીવાડ
ફડરમાં થ ી વીજ પુ ર વઠો પુ ર ો પાડવામાં આવે છે .
જેમાં ૬૬ કેવી સાઈડે પેિશયલ ડઝાઈન ાસફમર
મુકને ૧૬ કલાક સીગલ ફેઈઝ અને ૮ કલાક ૩ ફેઈઝ
તે રતે ૨૪ કલાક સતત િવજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં
આવે છે.
સદર કામ બાબતે જં ગ લ ખાતાની મં જ ૂ ર  માટે
દરખાત મોકલાવેલ છે.શેપ ફાઈલ અને કેએમએલ
ફાઈલ તા :૧૯.૦૧.૧૮ ના રોજ DCF, ઘાર ને મોકલી
આપવામાં આવેલ છે .તેઓ ારા તા :૨૬.૦૨.૧૮ ના
રોજ થળ મુલાકાત કરવામાં આવેલ છે.તેમની મંજૂર
બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે. (લાઈકામ
ની િવગત : અરત વન િવતારમાં ૩.૬ કમી ભારે
દબાણ ની લાઈન એચટ એબી કેબલ ારા હયાત
ખેતીવાડ ફડર ની િવજ લાઈન ના પોલ ઉપર, વન
િવતાર બહાર ૪.૫ કમી ભારે દબાણ ની લાઈન
તે મ જ જર જણાતી જયાએ ૮૦ નં ગ મીડ-પાન
પોલ ઉભા કરવા)
ોજે  ટ નં . ૨૧૦૯૪૨ રકમ . ૧૧૭૬૦/- થી મં જ ૂ ર 
મે ળ વી હળવા દબાણ ની િવજ લાઈન નુ ં રગગ-૩૬ પાન, પોલ સીધા કરવા-૩ નંગ,ઘાય
નવી-૨, એલટ ોસ આમ બદલવા -૧૪ નં ગ ની
સમારકામની કામગીર તા. ૧૦.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

ગિત હેઠળ
31/12/2018
ફોરેટ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
કમ
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28 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

વનીકરણ કરે લ હોય ૧૧ કે વ ી ના વાયરો જર મોજણીકામ દવસ -૧૦ માં કયા બાદ ભાવ મોજણીકામ બાદ ભાવ પક . ૬૧૦૦૦/- માં ક
વાડમાંથી ફેરવવા બાબત
પક આપવામાં આવશે જે ભરપાઈ કયા બાદ ૧૭૯૯ તા૨૬.૦૩.૧૮થી આપવામાં આવેલ છે.(લાઈન
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે
કામ ની િવગત: ભારે દબાણ ની િવજ લાઈન ૦.૧૮૦ કમી, હળવા દબાણ ની િવજ લાઈન -૦.૧૦૦
કમી, ૬૩ કેવીએ ટસી શીટગ-૧ નંગ). અરજદાર
ારા સમય મયાદામાં અંદાજપ ની રકમ ભરપાઈ
થયેલ નહ હોવાથી કે સમયમયાદા લંબાવવા માટે
કોઈ ણ કરવામાં આવેલ નહ હોવાથી પ માંક
૨૩૭૬ તા:૨૭.૦૪.૧૮ થી તે ઓ ની અર દફતરે
કરવામાં આવેલ છે તેવી ણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

29 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

ઘોડાવડ,બાબરયા અને ભાખા ખે ત ીવાડ િવજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ --ફડર જં ગ લ િવતારમાં આવતો હોય દવસે રહે અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડ નું
વીજ આપવા બાબત
ભારણ ન આવે અને િસટમનું સુયોય િનયમન થઈ
શકે તે હે ત ુ થ ી પીવીસીએલ હે ઠ ળના ખે ત ીવાડ
ફડરોને કુલ ૬૪ ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ
છે. સમ રાયના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની
સમતુલાને યાનમાં રાખી, રાય ભાર ેષણ કે
(SLDC) ના માગદશન મુજબ, આ ખેતીવાડ ુપનાં
અઠવાડક સમયપકને એ રતે મહના દરયાન
જુદા જુદા ૪ (ચાર) સમયગાળામાં િવભાત કરવામાં
આવેલ છે કે અને સમયપક એવી રતે બનાવવામાં
આવે છે કે, દરેક ખેતીવાડ ુપને મહનામાં ઓછામાં
ઓછું એક અઠવાડયુ સંપુણ દવસ દરયાન તેમજ
એક અઠવાડયું મદઅંશે દવસ દરયાન ી ફેઇઝ
વીજ પુ ર વઠો ઉપલધ થાય એ રતે રોટે શ ન
પધિતથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઇઝ વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવી યવથા ગોઠવેલ છે.

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા
બાબતે

30 પુરસોતમભાઈ ઠુંમર,ગીર ગઢડા

સોલાર િસટમ માં ફોટ થાય તો તાકાિલક આ અંગે હાલમાં કોઈ ફરયાદ પડતર નથી.ભિવયમાં
રપેર કરવા બાબત
કોઈ ફરયાદઆવશે તો તાકાિલક કાયવાહ અેની
િવભાગીય કચેર થી કરવામાં આવશે

31 બાંભણયા ગોપાલભાઈ
સનવાવ ગામે ઝૂ પ ડપટ ના ૩ મીટરો અર મળેલ છે.બાક લેણું રહેતું નથી તે ચેક કરાવી
વાભાઈ , ઉપ-સરપચ ામ
લગાડવા બાબત
ને વીજ ડાણ આપવાની કાયવાહ દવસ-૧૦ માં
પંચાયત સનવાવ મો : ૭૬૦૦૦
કરવામાં આવશે.
૬૬૮૮૮

સનવાવ ગામે ઝૂ પ ડપટ ના ૨ િવજ ડાણો તા.
૧૭.૩.૨૦૧૮ ના રોજ રલીઝ કરવામાં આવે લ છે .
બાક રહેતા િવજ ડાણ માટે માટે જર દતાવે
(માિલક હ ના પુ ર વા બાબતનુ ં એફડે વ ીટ)
અરજદાર ારા પુરા પાડવામાં આવેલ નહ હોય પેટા
િવભાગીય કચેરના પ માંક ૨૦૬૬ તા. ૫.૪.૨૦૧૮
થી અરજદાર ને સદરહુ યોજના હેઠળ િવજ ડાણ
મળવાપા નથી તે વ ી ણકાર આપે લ છે . તે મ
છતાં, અરજદાર ારા જર સાધિનક દતાવે રજુ
કયેથી સંબંિધત વતમાન યોજના હેઠળ િવજ ડાણ
આપવાની કામગીર કર શકશે.

િનકાલ
સોલાર કમ
િનકાલ
નવા કનેકશન
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32 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય (૧) ગીર-સોમનાથ જલો અિતવમાં આયા
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
બાદ PGVCL ની વતુળ કચેર જલાના વડા
મથક વે ર ાવળ ખાતે ચાલુ કરવામાં આવે લ
નથી, જે વેરાવળ ખાતે કાયરત કરવી.

33 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય (૨) ઉના તથા ગીરગઢડા તાલુકનો સમાવેશ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ગીર-સોમનાથ જલામાં થતો હોવા છતાં પણ
PGVCL ની વત ુ ળ કચે ર  અમરે લ ી ખાતે
કાયરત હોવાથી િવિવધ ો માટે અરજદારોને
અમરે લ ી ખાતે જવુ ં પડે છે . જે મુ  કે લ ી
િનવારવા માટે આ બં ન ે તાલુ ક ાનો વે ર ાવળ
વતુળ કચેરમાં સમાવેશ કરવો.

નવી કચે ર /કચે ર  િવભાજન માટે ન ા વડ કચે ર 
વડોદરા ના એસઓ-૪ ધારા ધોરણોમાં વત ુ ળ
કચે ર  ના સજ ન ના ધારાધોરણો િનયત કરવામાં
આવેલ ન હોય, ગીર સોમનાથ લામાં નવી વતુળ
કચે ર  વે ર ાવળ ખાતે ચાલુ કરવા માટે ભૌગોિલક,
તાંિક, આિથક અને વહવટ પાસાઓની ચકાસણી
કર નવી વત ુ ળ કચે ર કચે ર  અં ગ ે ન ી આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જુ ન ાગઢ વત ુ ળ કચે ર  ારા તે ઓ ના પ માં ક :
િનકાલ
JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 17.05.17 નવી કચેર સંબિધત
થી GM (HR) િનગિમત કચેર ને દરખાત મોકલી
આપવામાં આવેલ છે

નવી કચે ર /કચે ર  િવભાજન માટે ન ા વડ કચે ર 
વડોદરા ના એસઓ-૪ ધારા ધોરણોમાં હયાત
વત ુ ળ કચે ર ની અમુ ક પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ઓને
અય વતુળ કચેરમાં સમાવેશ માટેના ધારાધોરણો
િનયત કરવામાં આવે લ ન હોય, હાલની અમરે લ ી
વતુળ કચેર હેઠળ આવેલી ઉના તથા ગીર ગઢડા
પેટા િવભાગીય કચેરઓને ગીર સોમનાથ લામાં
આવેલી વેરાવળ ખાતેની િવભાગીય કચેરમાં ફેરવવા
માટે ભૌગોિલક, તાં િ ક, આિથક અને વહવટ
પાસાઓની ચકાસણી કર નવી વતુળ કચેર અંગેની
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જુ ન ાગઢ વત ુ ળ કચે ર  ારા તે ઓ ના પ માં ક :
િનકાલ
JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 17.05.17 નવી કચેર સંબિધત
થી GM (HR) િનગિમત કચેર ને દરખાત મોકલી
આપવામાં આવેલ છે

નવી કચે ર /કચે ર  િવભાજન માટે ન ા વડ કચે ર 
વડોદરા ના એસઓ-૪ ધારા ધોરણોમાં નવી
િવભાગીય કચેર ના સજન ના ધારાધોરણો િનયત
કરવામાં આવે લ ન હોય, ગીર સોમનાથ લામાં
કોડનાર તાલુ ક ા માટે અલગ િવભાગીય કચે ર 
કોડનાર ખાતે ચાલુ કરવા માટે ભૌગોિલક, તાંિક,
આિથક અને વહવટ પાસાઓની ચકાસણી કર
નવી વતુળ કચેર અંગેની આગળની

જુ ન ાગઢ વત ુ ળ કચે ર  ારા તે ઓ ના પ માં ક :
િનકાલ
JNDCO/HR-1/108/BF/3423 DTD: 17.05.17 નવી કચેર સંબિધત
થી GM (HR) િનગિમત કચેર ને દરખાત મોકલી
આપવામાં આવેલ છે

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબટેશન નું કામ પૂણ થયેલ
છે અને તા:૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ કાયાવીત થયેલ છે
૬૬ કે વ ી તડ સબટે શ ન ની જમીન સં પ ાદન થઈ
ગયેલ છે અને હાલ મીશનીગ ની કાયવાહ ચાલુ છે.

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબટેશન નું કામ પૂણ થયેલ
છે અને તા:૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ કાયાવીત થયેલ છે
૬૬ કે વ ી તડ સબટે શ ન ની જમીન સં પ ાદન થઈ
ગયેલ છે અને હાલ મીશનીગ ની કાયવાહ ચાલુ છે.

િનકાલ
જેટકો

36 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય દેલવાડા,કાંધી,દુધાળા,એલમપુર ગામોએ ૬૬ કેવી દેલવાડા, કાંિધ, દુધાળા, ફુલકા અને એલમપુર ગામોએ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
સબટેશનો ઉભા કરવા થાિનક ાએથી વડ ૬૬ કેવી સબટેશન વષ ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨ ની ૧૩મી
કચે ર ને દરખાતો મોકલવામાં આવે લ છે , જે પંચવષીય યોજનાહેઠળ મંજુર થયેલ છે.
તાકાિલક મં જ ૂ ર કર ઝડપથી કામો ચાલુ
કરાવવા.

૬૬ કેવી નવા ઉગલા સબટેશન નું કામ પૂણ થયેલ
છે અને તા:૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ કાયાવીત થયેલ છે
૬૬ કે વ ી તડ સબટે શ ન ની જમીન સં પ ાદન થઈ
ગયેલ છે અને હાલ મીશનીગ ની કાયવાહ ચાલુ છે.

િનકાલ
જેટકો

34 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય (3) ઉના-ગીરગઢડા તાલુ ક ાની પાં ચ પે ટ ા
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
િવભાગીય કચે ર  માટે િવભાગીય કચે ર નુ ં
હેડવાટર ઉના ખાતે રાખવું તેમજ કોડનાર
તાલુકાની બંને પેટા િવભાગીય કચેરના કારણે
ઉના તથા ગીરગઢડા તાલુકાની પાંચેય પેટા
િવભાગીય કચે ર ઓ (ઉના શહે ર , ઉના-૧,
ઉના-૨,ધોકડવા, ગીરગઢડા) ને િવિવધ કારના
કારણો માટે ઘણું જ સહન કરવું પડે છે તેથી
કોડનાર તાલુ ક ાની બં ન ે પે ટ ા િવભાગીય
કચેરઓ માટે કોડનાર ડવીઝન બનાવવું.
35 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય (૪) ઉના-ગીરગઢડા તાલુકા માટે મંજૂર થયેલ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
તડ તથા નવા ઉગલા ૬૬ કેવી સબટેશનની
જયાની ફાળવણી થઈ ગઈ છે . તે ન ુ ં કામ
સવરે પૂણ કરવું તથા ખાપટ-લુવારમોલી કે
જેના ૬૬ કેવી સબટેશન મંજૂર થયેલ,તે માટે
જમીન સં પ ાદન કર તાકાિલક કામ ચાલુ
કરાવવુ ં , જે થ ી આગામી સીઝનમાં તે ન ો લાભ
મ શકે.
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37 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઉના િવભાગીય કચેર હેઠળ ઉના -ગીરગઢડા
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
અને કોડનાર તાલુકામાં થતી નવી વીજલાઈન
તે મ જ સમારકામ ની કામગીરની ગુ ણ વતા
ઘણીજ નબ વા મળે છે , જે ન ે કારણે
સામાય વરસાદમાં જ વીજ પોલ પડ જવાની
સમયા ઉભી થાય છે . વ,ઉના તાલુ ક ો
દરયાકાં ઠ ાનાિવતારમાં આવે લ હોઇ,નબ
ગુણવતાના કામને કારણે ને ખુબજ મુકેલી
વેઠવી પડે છે.આથી તમામ કામ ગુણવાયુત
થાય તે અં ગ ે યોય આદે શ આપવા.આ
ઉપરાં ત ,ાહકોને ઘરે - ઘરે કરવામાં આવે લ
ટિમનલ અથગ ની કામગીર ખુબજ નબ
થયે લ છે , તે પણ િનયમોનુ સ ાર કરાવાય તે
અંગે સંબંિધતને સુચના આપવી .
38 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઉના-કોડનાર-ગીર ગઢડા િવતારમાં ખેડૂતોને
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
યાં મુ ક વામાં આવતા તથા બદલવામાં
આવતા ાસફમર યોય રતે રપેર થયેલ
ન હોવાથી બ ય છે અને દોષનો ટોપલો
ાહકો પર આવે છે,જેથી ાહકો-ખેડૂતો િવના
કારણે વીજ ચે  કં ગ તથા અય સતામણીનો
સામનો કરવો પડે છે.ખરેખર તો ાસફમર
રપે ર ગ એજસીમાં ાસફમર યોય રતે
રપેર થતા ન હોવાને કારણે ાસફમર બ
ય છે.

ઉના િવભાગીય કચે ર  હે ઠ ળ ની પે ટ ાિવભાગીય
કચે ર ઓમા િવજ ને ટ વક ન ુ ં સમારકામ ટાડડ
પેસીફકેશન મુજબ ગુણવા સભર થાય તે સાં
પે ટ ા િવભાગીય કચે ર  તરફથી પુ ર તુ ં યાન
આપવામાં આવે છે . તે મ જ બલ પાિસં ગ પૂ વ  ે
િનયમાનુસાર ટેકનીકલ વેરફકેશન કરવમાં આવે છે.
િવજ લાઈન કામ તેમજ અથ ટિમનલની કામગીર
ગુણવા સભર થાય તેના મહવ તેમજ ગુણવાની
ગૃ િ ત માટે તે મ જ લાઈનકામ દરયાન અકમાત
સામે સલામતી ગૃિત માટે કોકટરો સાથે મીટગ
પણ કરવામાં આવે છે . ઉચ અિધકારઓ ારા
વખતો વખત મીટગ સમયે અથ ટિમનલ ની
કામગીર ની સમીા સમયે તમામ ે િ ય
કચેરઓના અિધકારઓને સુચના આપવામાં આવતી
હોય છે.
ફેઈલ થયેલા ાસફમર માટે વીજ ાહક પાસેથી
કોઈ ચાજ વસુલવામાં આવતો નથી કે ફેઈલ થવાના
કારણ િવષે કોઈ પૂછપરછ કર હેરાનગિત કરવામાં
આવતી નથી. દરે ક રપે ર થયે લ ાસફમર ને
રપેરગ એજસી ખાતે ટેટ કર, િવભાગીય ટોર
ખાતે ફરથી ટે  ટ કાય બાદ જ િવજ ાહક ના
થાપન ઉપર લગાવવામાં માટે િવભાગીય ટોર
માં થ ી આપવામાં આવે છે . સીમ ના રતાઓમાં
ાસપટે શ ન દરયાન ાસફમર માં આં િ તરક
ખામી ઉભી થાય તે વ ા કસામાં વીજ ાહક ારા
ફરથી ફોટ લખાવવા ની જરયાત રહે ત ી નથી.
ફે ઈ લ થયે લ ાસફમર કોઈ ચાજ વસુ  યા વગર
તુ ર ં ત જ બદલી આપવામાં આવે છે . ાસફમર
રપે ર ગ એજસી રા રપે ર ગ ની ગુ ણ વા નુ ં
યાન રાખવામાં આવે તે માટે વક ઓડર માં જ
આવા ચાજ  ગ ફે ઈ લ તે મ જ રપે ર ગ કયા ના ૧૮
માસ દરયાન કોઈ પણ કારણસર ફે ઈ લ થયે લ
ાસફમર કોઈ ચાજ વગર ( ઓફ કોટ) રપેર
કર આપવાની ગવાઈ કરવામાં આવેલી છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
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39 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઉના-ગીરગઢડાતાલુ ક ાની પે ટ ા િવભાગીય
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
કચેરઓમાં દરેક વગના કમચારઓની ઘણી જ
જયાઓ ખાલી છે અને આ છેવાડાના
તાલુ ક ાઓ હોઇ,કમ ચ ારઓની ભરતી અં ગ ે
સતત અયાય કરવામાં આવે છે. જેથી ઉનાગીરગઢડાની ને યોય સે વ ા મળવામાં
મુ  કે લ ી થાય છે . આથી ઉના-ગીરગઢડા
તાલુ ક ાની પાં ચ પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ઓની
ઘટ તકાલીક પૂર કરવી.
40 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગીરગઢડા ખાતે ન ી ઓફસ હાલ ભાડાના
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
મકાનમાં ચાલે છે , માલસામાન પણ રાખી
શકતો નથી. ગીરગઢડા ામ પંચાયતે જમીન
આપવા માટે ઠરાવ કર આપે લ છે , યારે
આગળ કોઈ કાયવાહ થયેલ ન હોઈ સવરે
જર કાયવાહ કરાવવી.
41 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગીરગઢડાિવતારમાં ઝાં ખ ીયા ગામના ૯
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ખેડૂતોએ ૧૦ વષથી એફ.યુ. ભરેલ છે,તેઓને
આજદન સુધી િવજ કનેશન આપવામાં આવેલ
નથી. આ અંગે ખેડૂતો કટમાં ગયા અને કટે
હુકમ કર દધો હોવા છતાં જંગલ ખાતું િવજ
કને  શન આપવા દે ત ુ ં નથી. તે ઓ ને સવરે
િવજ કને  શન મળે તે માટે જર કાય વ ાહ
કરવી.

હાલ માં ઉના અને ગીરગઢડા તાલુ ક ાની પે ટ ા
િવભાગીય કચેર હેઠળ ખાલી જયા અંગે ની માહતી
નીચે મુજબ છે. ૧. સીિન.આસી. - ૦૧ ૨. જુિન. આસી
- ૦૧ ૩. લા.મેન - ૦૧ ૪. આસીટટ લાઈનમેન :
૦૧ ૦૫. મીટર ટે  ટર :-૧ ૦૬ પટાવાળા : ૦૧
સદરહુ ખાલી જયાઓ માટે ભરતી અંગે ની કાયવાહ
હાથ ધરવા માં આવે લ છે . ટૂ ં ક સમય માં આ
જયાઓ ભરવામાં આવશે . જયારે સીિન.આસી. ના
મોશન માટે કમીટ ની િનમણુંક કરવામાં આવેલ
છે જેથી સીની. આસી. ની જયાઓ પણ ટૂંક સમય
માં ભરવામાં આવશે.
ગીરગઢડા સબડવીઝન કચે ર  ૬૬ કે વ ી એસ એસ
ગીરગઢડા ખાતે જયા ફાળવવા માટે અધીક
ઇજનેર ારા તેઓના પ માંક :
AMCO/CIVIL..G.G LAND/ 03 DTD:
01.01.18 ના રોજ અિધક ઇજનેરી (ટ.આર)
જુનાગઢ ને દરખાત કરવામા આવેલ છે.

ગીરગઢડા સબડવીઝન ના ઝાખીયા ગામના
ખે ડ ૂ ત ોના વીજ ડાણ આપવા માટે ન ી મં જ ૂ ર 
મે ળ વવા તારખ ૧૯.૧૧.૨૦૧૬ ના રોજ ફોરે  ટ
િવભાગ-જુનાગઢ ને ઓનલાઈન અર કરેલ છે. જેને
મંજૂર મયે ાથિમકતા આપી સદરહુ અરઓ માટે
વીજ ડાણ રલીઝ કરવામાં આવશે.

42 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગીરગઢડાડવીઝનમાંથીબાબરયા ફડર જે ૨૫ ૧૧ કેવી બાબરયા ખેતીવાડ ફડર બાયફરકેશન માટે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
થી ૨૮ ક.મી. નુ ં અં ત ર ધરાવે છે . િશં ગ વડા રે  વે કોિસં ગ ની બં ન ે તરફની િવજ લાઈનની
ડે મ સુ ધ ી આ ફડરના બાયફરકે શ નની કામગીર ગત માચ -૨૦૧૭ માં પૂણ થઈ ગયેલ છે.
કામગીર પૂ ણ  થઈ ગયે લ છે , પરં ત ુ રે  વે
ોિસં ગ ની મં જ ૂ ર  મળતી નથી. આ અં ગ ે
રે  વે ન ી મં જ ૂ ર  સવરે મળે તે વ ી કાય વ ાહ
કરવી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

ગીરગઢડા સબડવીઝન કચેર હાલ ભાડાના મકાનમાં
િનકાલ
કાયરત છે. જેથી તે કચેર ૬૬ કેવી સબ ટેશન માટે નવી કચેર સંબિધત
ગીરગઢડા ખાતે જયા ફાળવવા માટે અધીક
ઇજનેર ારા તેઓના પ માંક :
AMCO/CIVIL..G.G LAND/ 03 DTD:
01.01.18 ના રોજ અિધક ઇજને ર ી (જે ટ કો)
જુનાગઢ ને દરખાત કરવામા આવેલ છે.
ફોરે  ટ ડપાટ મ ે  ટ ારા વળતર વનીકરણ માટે
આપવામાં આવે લ અં દ ાજપ- . ૨૬.૨૬ લાખ ની
રકમ ભરપાઈ કરવા માટે યુ વ ીએનએલ મારફત
માગ દ શ ન માટે ઉ િવભાગ ને રફર કરવામાં
આવેલ છે. (પ માંક ૮૮૦ તા. ૧૬.૩.૧૮) (લાઈન
કામ ની િવગત : અરત વન િવતારમાં ૦.૬૩૦
કમી ભારે દબાણ ની લાઈન, ૧૦ કે વ ીએ ટસી-૫
નંગ )

ગિત હેઠળ
31/12/2018
ફોરેટ

િનકાલ
ફડર િવભાજન
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43 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગ ી ર ગ ઢ ડ ા ત ા લ ુ ક ા ન ા ગ ા મ ો પ ી છ વ ી નવી કચે ર /કચે ર  િવભાજન માટે ન ા વડ કચે ર 
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
,પીછવા,એભલવડ,હરમડયા નો સમાવે શ વડોદરા ના એસઓ-૪ ધારા ધોરણો મુજબ પીછવા,
ગીરગઢડા સબ ડવીઝન માં કરવા બાબત પીછવી, હરમડયા, એભલવડ ગામોને કોડનાર પેટા
િવભાગીય કચે ર  માં થ ી ફે ર વી ગીર ગઢડા ખાતે ન ી
પેટા િવભાગીય કચેર માં ફેરવવા માટે ભૌગોિલક,
તાંિક, આિથક અને વહવટ પાસાઓની ચકાસણી
કર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

44 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય િવજ કને ક શનનુ ં બલ બનાવવા માટે જે
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
એજસીને કામ આપવામાં આવે છે,તે કંપનીના
માણસોને કોઈ પણ કારની તાલીમ
આપવામાં આવતી નાથી, જેના કારણે ખોટા
બલો અપાય છે,પરણામે ાહકોને નુકશાની
વે ઠ વાનો વારો આવે છે . આ અં ગ ે યોય
કાયવાહ કરવી.
45 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઉના તથા ગીરગઢડા પેટા કચેરઓ માં ઉનાી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
૧, ઉના-૨, ઉના શહેર આમ બે તાલુકાઓમાં
પાંચ પેટા કચેરઓ કાયરત છે. તે પૈક ઉના
શહેર માં ખેડૂતોને ૨૦૧૬ ના વીજ કનેકશનના
વારા ચાલે છે . ઉના-૨ માં ૨૦૧૫ ના વારા
ચાલે છે. ધોકડવા કચેર માં ૨૦૧૪ ના વારા
ચાલે છે અને ગીરગઢડા કચે ર માં ૨૦૧૨ ના
વારા ચાલે છે. એવી જ રતે ઉના-૧ માં ૨૦૧૨
ના વારા ચાલે છે . ખે ડ ૂ ત ોને વીજ કને ક શનો
આપવામાં એકજ તાલુ ક ા માં એકસૂ  તા
જળવાતી નથી અને બે ણ વષ જે ટ લો
ડફરસ રહે છે , જે દૂ ર કરવા હાલ પે  ડગ
કનેકશનો તકાલીક અસરથી મંજૂર કરવા.

િનયત સમયમયા દ ા માં હયાત િવજ ડાણોની
બિલં ગ સાયકલ પુ ણ  કરવા િવજ બીલ બનાવવા
માટે આઉટસોિસંગથી જે છૂટક યિતઓને ને કામ
આપવામાં આવે છે. તેના માણસોને સંબંિધત પેટા
િવભાગીય કચે ર  ારા પીવીસીએલ ના બલ
બનાવવા માટે ન ા િનયમોની પુ ર તી ણકાર
આપવામાં આવે છે તેમજ થમ વખત
પીવીસીએલ ના મીટર રડરને સાથે મોકલવામાં
આવે છે.

કૃ િ ષ વીજ ડાણની નધણી અને વીજ ડાણ
આપવાની યા એ સતત ચાલતી યા છે. િત
વષ માળખાગત સુિવધા, વીજિવતરણ યવથા અને
વીજતં  પર પડનાર બો ઉપરાં ત યોજનાવાર
નાણાં ક ય આયોજનને યાને લઇને વીજડાણો
આપવાનું આયોજન કરવામાં આવતુ હોયછે. આમ,
ખેતી િવષયક અરઓનો ઉપરોત તમામ બાબતો
યાને લઇ તબકકાવાર િનકાલ કરવામા આવે છે.વષ
૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ખે ત ી વાડ વીજ ડાણ માટે
પીવીસીએલ તરે વષ ૨૦૧૩ સુધીની અરઓના
િનકાલનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

કાયપાલક ઈજનેર, ઉના ઉનાડ/એચઆર/૭૭૨ તા.
૨૭.૧.૧૭ ના હકકતલી અહેવાલ અનુસાર નવરિચત
ગીર ગઢડા તાલુકામાં કુલ ૪૪ ગામોનો સમાવેશ થાય
છે . જે પૈ ક  ૨૩ ગામો ગીર ગઢડા તે મ જ ૧૦ ગામો
ધોકડવા પે વી કચેર હેઠળ આવે છે. જે બંને ગીર
ગઢડા તાલુકા હેઠળની જ પે વી કચેરઓ છે. ગીર
ગઢડા તાલુકાના બાક રહેતા ૧૧ ગામો પૈક ૭ ગામો
ઉના-૧ પે વી કચેર અને ૪ ગામો કોડનાર-૨ પે વી
કચેર હેઠળ સમાિવટ કરવામાં આવેલ છે. કોડનાર૨ પે વી કચેર હેઠળના િપછવા, પીછવી, એભલવડ
તથા હરમડયા ગામો કોડનાર-૨ પે વી કચે ર ના
િવજ નેટવક સાથે સંકળાયેલા છે તેમજ કોડનાર-૨ પે
વી કચે ર  ારા િવજ લાઈન ફોટ / ાહક ફરયાદ
વરત એટેડ કર િવજ પુરવઠામાં સાતય ળવી
શકાય છે. જેથી આ ચાર ગામોને કોડનાર-૨ પે વી
કચે ર  માં સમાિવટ કરવા એ જ તાં િ ક તે મ જ
ભૌગોિલક રતે યોય છે. સદરહુ ગામોને ગીર ગઢડા
તાલુકાની ગીર ગઢડા પે વી કચેર માં ફેરફાર કરવા
જર નથી.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
કમ
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46 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખેતીવાડ િવતાર માં રહેણાંક િવતારમાં રહેતા
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ખેડૂતોને ૩ ફેઇઝ વીજ ડાણ ઘરાવતો હોય
તેનેજ ૧ ફેઇઝ વીજ ડાણ આપવામાં આવે
છે તે િનયમમાં ફેરફાર કરવા બાબત

પીવીસીએલ ના વતમાન િનયમાનુસાર ખેતીવાડ
જમીન ઉપર ી ફેઇઝ િવજ ડાણ ન ધરાવતા હોય
તો પણ ઘર વપરાશ િવષયક િસં ગ લ ફે ઇ ઝ િવજ
ડાણ મળવા પા છે. અરજદાર ારા સંબંિધત પેટા
િવભાગીય કચેર ખાતે અર નધણી કરાયે રહેણાંક
હેતુ માટે િસંગલ ફેઇઝ િવજ ડાણ ખેતીવાડ ફડર
ઉપરથી આપવામાં આવે છે

47 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખે ત ીવાડ વીજડાણ માં દવસ દરયાન ખેતીવાડ વીજ કનેશનમાં સાતયપૂણ વીજ પુરવઠો
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
અપાતા પાવરમાં સાતય ળવવા બાબત
મ રહે તે માટે સબ ડવીઝન કચે ર  ારા
સમયાંતરે િવજ માળખાનું સમારકામ કરવામાં આવે
છે. જેથી સમારકામ ની કાયવાહ કરવામા આવે છે.
48 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય જંગલ િવતાર નકના ગામડાઓમાં દવસે ૮ િવજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
કલાક વીજ આપવા બાબત
રહે અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડ નું
ભારણ ન આવે અને િસટમનું સુયોય િનયમન થઈ
શકે તે હે ત ુ થ ી પીવીસીએલ હે ઠ ળના ખે ત ીવાડ
ફડરોને કુલ ૬૪ ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ
છે. સમ રાયના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની
સમતુલાને યાનમાં રાખી, રાય ભાર ેષણ કે
(SLDC) ના માગદશન મુજબ, આ ખેતીવાડ ુપનાં
અઠવાડક સમયપકને એ રતે મહના દરયાન
જુદા જુદા ૪ (ચાર) સમયગાળામાં િવભાત કરવામાં
આવેલ છે કે અને સમયપક એવી રતે બનાવવામાં
આવે છે કે, દરેક ખેતીવાડ ુપને મહનામાં ઓછામાં
ઓછું એક અઠવાડયુ સંપુણ દવસ દરયાન તેમજ
એક અઠવાડયું મદઅંશે દવસ દરયાન ી ફેઇઝ
વીજ પુ ર વઠો ઉપલધ થાય એ રતે રોટે શ ન
પધિતથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઇઝ વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવી યવથા ગોઠવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા
બાબતે
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49 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ખે ત ીવાડ માં અિનયિમત કલાકો ની કર િવજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
પાવર આપવામાં આવે છે તેમાં ફેરફાર કરવા રહે અને િસટમ ઉપર એક સાથે ખેતીવાડ લોડ નું
બાબત
ભારણ ન આવે અને િસટમનું સુયોય િનયમન થઈ
શકે તે હે ત ુ થ ી પીવીસીએલ હે ઠ ળના ખે ત ીવાડ
ફડરોને કુલ ૬૪ ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ
છે. સમ રાયના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની
સમતુલાને યાનમાં રાખી, રાય ભાર ેષણ કે
(SLDC) ના માગદશન મુજબ, આ ખેતીવાડ ુપનાં
અઠવાડક સમયપકને એ રતે મહના દરયાન
જુદા જુદા ૪ (ચાર) સમયગાળામાં િવભાત કરવામાં
આવેલ છે કે અને સમયપક એવી રતે બનાવવામાં
આવે છે કે, દરેક ખેતીવાડ ુપને મહનામાં ઓછામાં
ઓછું એક અઠવાડયુ સંપુણ દવસ દરયાન તેમજ
એક અઠવાડયું મદઅંશે દવસ દરયાન ી ફેઇઝ
વીજ પુ ર વઠો ઉપલધ થાય એ રતે રોટે શ ન
પધિતથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઇઝ વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવી યવથા ગોઠવેલ છે.
50 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ઝુંપડપટનાં નવા વીજ કનેશન કે જે “બી”
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
ટાઈપ આવતું હોય તેવા વીજ કનેશન માલ
પુરતો નથી તેમ કહ તાકાલીક અપાતા નથી,
જેથી યોય કાયવાહ કરવી.
51 માન. પુંભાઈ વંશ , ધારાસય ગામ નક વાડ આવેલ હોય અને તે વાડમાં
ી મો :૯૯૭૯૮ ૯૮૯૩૭
૭-૮ સયોનો પરવાર રહેતો હોઈ તે જયાએ
યોિતામ યોજના હે ઠ ળ વીજ કને  શન
આપવું.

52 રણધીરભાઈ િવરાભાઈ મોર,
ડોળાસા

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા
બાબતે

બી” ટાઇપ એટલે કે જે મ ાં હળવા દબાણની િવજ
લાઈન ઉભી કરવાની જરયાત છે તેમાં િવજ લાઈન
ને સંબંિધત પુરતો માલ સમાન ઉપલધ છે. િવજ
લાઈન કામના કારણોસર કોઈ અરઓ બાક રહેતી
નથી.

વત મ ાન િનયમાનુ સ ાર ગામતળ થી બહારના
િવતારમા ખે ત ીવાડ ફડર ઉપરથી િવજ પુ ર વઠો
આપવામાં આવે છે. જેમાં સબટેશન ખાતે પેયલ
ડઝાઇન ાસફમર મૂ ક  ૮ કલાક ી એઈઝ ના
સમયગાળા બાદ બાકના ૧૬ કલાક ના સમયગાળા
માટે િસંગલ ફેઇઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે
છે. આમ, ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો ચાલુ રહે છે.

શે ર ડમાં પાક બ ગયે લ હોય વળતર નાયબ ઇજને ર કોડનાર -૨ ારા થળ ઉપર
ચુકવવા બાબત
અકમાત બાદ રોજકામ કરવામાં આવે લ અને
તે ઓ ના જણાયા મુ જ બ સદર અકમાત નો FSL
રપટ મયા બાદ આગળની કાય વ ાહ કરવામા
આવશે.

53 હાભાઈ જગમાલભાઈ, ડોળાસા પાવરચોરના બલની રકમ  ૧,૪૫,૭૨૫ સદર કે સ ન : ૨૬૦/૨૦૦૫ નો નામદાર કટ ાસ
ચુકવણી કરવા બાબત
હુકમ થયા મુજબ અરજદાર હાભાઈ જગમાલભાઈ
ારા  ૧,૧૭,૫૨૦ તથા બીલની તા :૨૬.૦૪.૨૦૦૨ થી
યાજ સાથે ભરવાપા થાય છે.

િનકાલ
કમ

િનકાલ
કમ

નાયબ ઇજને ર કોડનાર -૨ ારા થળ ઉપર
અકમાત બાદ રોજકામ કરવામાં આવે લ અને
તે ઓ ના જણાયા મુ જ બ સદર અકમાત નો FSL
રપટ મયા બાદ િનયમાનુસારની કાયવાહ કરવામા
આવશે.

િનકાલ
અકમાત વળતર

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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54 નરશીભાઈ પીઠાભાઈ ગોહલ
ગામ ; હરમડયા

55 બચું ભીખા સરવૈયા ગામ :
આલીદર

અરજદાર નરશીભાઈ પીઠાભાઈ ગોહલ ગામ નાયબ ઇજને ર કોડનાર -૨ ારા જણાયા મુ જ બ નાયબ ઇજને ર કોડનાર -૨ ારા જણાયા મુ જ બ
હરમડયા જેઓના ાહક ન : ૮૪૪૧૨/૦૦૦૫૫/૧ સદર સિવસ બદલાવવાની કાયવાહ દવસ-૩ માં સદર સિવસ બદલાવાની કાયવાહ તા ૧૨.૦૩.૧૮ ના
છે તેઓની ખેતીવાડ વીજડાણની સિવસ પૂણ કરવામા આવશે.
રોજ પૂણ કરવામા આવેલ છે .
બદલાવા માટે ૩૦૦ િપયા ભરેલ છે. પરંતુ
બદલાયેલ નથી.

AG PDC ૫ વષ પહેલા થયેલ છે તે જયાએ સદર અરજદારની અર મળેલ નથ જર દતાવેજ સદર અરજદારની અર મળેલ નથ જર દતાવેજ
િવજડાણ લેવા બાબત
સાથે અર કયે આગળની કાયવાહ કરવામા આવશે સાથે અર કયે આગળની કાયવાહ કરવામા આવશે
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

િનકાલ
મીટર સંબિધત

િનકાલ
નવા કનેકશન
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