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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : નખાણા, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 06/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એમ કે વોરા કા.પા. ઈજનેર ૯૬૮૭૬૬૨૦૪૧

રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 નખાણા વીણભાઈ
ખીમભાઈ
રેયાની

ખેતીવાડ  વીજડાણ પર આવેલ ડપી  ના
જજરત ફેીકાશન બદલવા અંગે

અરજદાર ની રજૂઆત પરથી જર થળ મોજણી કર
દધેલ છે.આ કામ ની જર મંજૂર એસ આઈ કમ માં
મેળવી ને ૩૦ ડસેબર સુધી આ કામ પૂણ કરવા માં
આવશે.

આ કામ માટે જર ફેકેશન બદલાવી ને સમારકામ
પૂણ કરેલ છે. વીજ લાઈન ને સલામત િથિત માં મુકેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 નખાણા િશવ
અરજણ
સુરાની

રાનારા એ ફડરમાં જજરત વીજ વાયરો તથા
વીજ પોલ બદલવા બાબત

નખાણા પેટા િવભાગીય કચેરનું રાનારા એ ફડર ૬૬
કેવી િવથોણ એસએસ માંથી નીકળે છે. આ વીજ ફડરના
જજરત વીજ વાયરો બદલવા માટેની કામગીર SKJY
યોજના ૨૦૧૮-૧૯ ના લાંકમાં આ ફડર લીધેલ છે.આ
વીજ  ફડના  વીજ  વાયરો  તેમજ  જજરત  ફેીકાશન
બદલવાની કામગીર યુંઆર મહનાના અંત સુધીમાં
બદલવાનું આયોજન કરેલ છે.

આ કામ માટે જર જજરત વીજવાયરો તથા વીજ
પોલ બદલાવીને સમારકામ તા. ૧૧.૦૧.૧૯ ના રોજ પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 નખાણા ફતુભા મુભા
પરમાર

વાડ િવતારમાં ઘર વપરાશ ના વીજ ડાનો
માટે લાઈન ચાજ માફ કરવા બાબત

વાડ િવતારમાં છુટાછવાયા મકાનો માટે ઘર વપરાશ
ના વીજ ડાનો માટે વાતિવક ખચ અથવા કલો વોટ
આધારત  જે  વધુ  હોય  તે  િપયા  એક  લાખ  ની
મયાદામાં અરજદાર ારા ભરવાનો રેહશે .આ લાઈન ચાજ
યુવીએનએલ ના પરપ ટેક-૨/આર એમ આર -
૨૯૧૯ /૩૦.૦૧ .૧૫  મ ુજબ  લ ેવામા ં  આવ ે  છ ે .જ ે
પીવીસીએલ કંપનીના  નીયમ મુજબ લેવામાં  આવે
છે.જે નીિત િવસયક બાબત છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

4 દયાપર વેણ અનવર
આચાર

સુમવાટ ગામ ને વીજપુરવઠો પૂં પડતા ટ
સી નું જજરત ફેકેશન બદલવા અંગે

અરજદાર ની રજૂઆત પરથી જર થળ મોજણી કર
દધેલ છે.આ કામ ની જર મંજૂર એસ આઈ કમ માં
મેળવી ને ૩૦ ડસેબર સુધી આ કામ પૂણ કરવા માં
આવશે.

આ કામ માટે જર ફેકેશન બદલાવી ને સમારકામ
પૂણ કરેલ છે. વીજ લાઈન ને સલામત િથિત માં મુકેલ
છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત
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5 કોઠારા મંગલ
કયાણ
ગઢવી

કરોળયા મોટા સવે નાં ૨૯૫/૪ વારા ખેતર માં
વીજ ડાણ ચાલુ કરવા અંગે

અરજદાર ી મંગલ કયાણ ગઢવી એ કરોળયા મોટા
સવે  નાં  ૨૯૫/૪ માં નવા ખેતીવાડ વીજડાણ માટે
તારખ ૨૧/૧/૨૦૧૧ નાં રોજ અર કરેલ હતી. અતા મ
મુજબ ભાવપક આપવા આવેલ જે તારખ ૧૫/૪/૧૭
ના ભરપાઈ થયેલ. અરજદાર નું કામ કરતી વખતે તેના
ારા શંકાપદ જયા એ કામ કરવાનો આહ રાખતા
કામ થઇ શકેલ નથી. જમીન ની ખરાઈ કરવા માટે
નાયબ ઇજનેર કોઠારા એ તલાટ, મામલતદાર,ડ એલ
આર, ને પણ પયવહાર કરેલ પરતું  કોઈ યુતર
મળેલ નથી.અરજદાર ને પણ ૧૪/૧૨/૧૭ નાં પ થી ડ
એલ આર ની કચેર માંથી સવે ના૨૯૫/૪ ની માપની
કરાવી થળ નું લોકેશન નક કરવા જણાવેલ. આમ છતાં
અરજદાર ારા  પોતાની જમીન ની ખરાઈ અંગે  કોઈ
આધાર પુરાવા રજુ નાં  કરતા આ કામ કર શકાયેલ
નથી.

અરજદાર ી મંગલ કયાણ ગઢવી એ કરોળયા મોટા
સવે નાં ૨૯૫/૪ માં નવા ખેતીવાડ વીજડાણ માટે
તારખ ૨૧/૧/૨૦૧૧ નાં રોજ અર કરેલ હતી. અતા
મ  મુજબ  ભાવપક  આપવા  આવેલ  જે  તારખ
૧૫/૪/૧૭ ના ભરપાઈ થયેલ. અરજદાર નું કામ કરતી
વખતે  તેના ારા  શંકાપદ જયા એ કામ કરવાનો
આહ રાખતા કામ થઇ શકેલ નથી. જમીન ની ખરાઈ
કરવા  માટે  નાયબ  ઇજનેર  કોઠારા  એ  તલાટ,
મામલતદાર,ડ એલ આર, ને પણ પયવહાર કરેલ
પરતુ ં  કોઈ  યુતર  મળેલ  નથી.અરજદાર  ને  પણ
૧૪/૧૨/૧૭ નાં પ થી ડ એલ આર ની કચેર માંથી
સવે  ના૨૯૫/૪ ની માપની કરાવી થળ નું  લોકેશન
નક  કરવા  જણાવેલ.  આમ  છતાં  અરજદાર  ારા
પોતાની જમીન ની ખરાઈ અંગે કોઈ આધાર પુરાવા
રજુ નાં કરતા આ કામ કર શકાયેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

6 કોઠારા કરમછા
ઈાહમછા

ખેતીવાડ  વીજડાણ પર આવેલ ડપી  ના
જજરત ફેીકાશન બદલવા અંગે

અરજદાર ની રજૂઆત પરથી જર થળ મોજણી કર
દધેલ છે.આ કામ ની જર મંજૂર એસ આઈ કમ માં
મેળવી ને ૩૦ ડસેબર સુધી આ કામ પૂણ કરવા માં
આવશે.

આ કામ માટે જર ફેકેશન બદલાવી ને સમારકામ
પૂણ કરેલ છે. વીજ લાઈન ને સલામત િથિત માં મુકેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 કોઠારા સરપંચ ી
નરેડ જૂથ
ામ
પંચાયત

નરેડ ગામ ને વીજપુરવઠો પૂં પડતા ટ સી
નું જજરત ફેકેશન બદલવા અંગે

અરજદાર ની રજૂઆત પરથી જર થળ મોજણી કર
દધેલ છે.આ કામ ની જર મંજૂર એસ આઈ કમ માં
મેળવી ને ૩૦ ડસેબર સુધી આ કામ પૂણ કરવા માં
આવશે.

આ કામ માટે જર ફેકેશન બદલાવી ને સમારકામ
પૂણ કરેલ છે. વીજ લાઈન ને સલામત િથિત માં મુકેલ
છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

8 નલીયા અલાના
ભુગળ સુમરા

રામપર (અા) ગામે વીજ વાયરો તથા પોલ
બદલવા બાબત

અરજદાર ની અરના અનુસંધાને અમાર નલીયા પેટા
િવભાગીય  કચેર  ારા  મોજણી  કરતા  લગભગ ૮૦૦
મીટેર હળવા દબાણની વીજ લાઈન તથા ૧૫ વીજ પોલ
એક ટશી નું જજરત ફેકેશન બદલ વાની જરયાત
છે.આ કામ માટેની મંજૂર સાગર ખેડું યોજના માં મેળવી
ને ૩૧ જયુંઅર સુધીમાં કામ પૂણ કરવાનું  આયોજન
કરેલ છે.

આ કામ માટે ૮૦૦ મીટર હળવા દબાણની વીજલાઈન
તથા  ૧૫  વીજ  પોલ  તેમજ  એક  ટસીનુ ં  જજરત
ફેકેશન  બદલાવવાની  કામગીર  તા  ૩૧/૦૧/૨૦૧૯
સુધીમાં પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 રવાપર
ભુજ

વરાજભાઈ
ધનભાઈ
પટેલ

નેા ગામે સવે નંબર ૧૬૫/૩ માંથી પસાર થતી
વીક લાઈન ખસેડવા બાબત તથા વાળતલ
મળવા બાબત

અરજદાર ની અરના આધારે આ ાના અગાઉ તા-
૧૧.૩.૧૮ ના લોકદરબાર માં  મુકેલ હતો તે  ઓને આ
બાબતનો  િવગતવાર  જવાબ  તા-૧૦.૪.૧૮.પ  થી
અપાયલ ગયેલ છે અમાર કચેરના પ મુજબ તમાતા
ખેતર માંથી પસાર થતી વીજ લાઈનના વાયરો બદલાય
ગયેલ છે.તેમજ એક જજરત વીજ પોલ પણ બદલાય
ગયેલ છે. આમ સદર વીજ લાઈન નું સમાર કામ કર
સલામત િથિતમાં લાઈન ચાલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન



Page 3 of 3

10 રવાપર
ભુજ

જબર એચ
જત

વીજ ચેકંગના નામે ગામડા માં વીજ ાહકોને
ખોટા હેરાન કરવા અંગે

પીવીસીએલ ારા વીજ ાહકોના વીજ થાપન નું
ચેકંગ અઢ કૃત કરાયેલ અિધકાર ારા કરવામાં આવે
છે.તેમજ તમામ કામગીર પીવીસીએલ કંપની નીયમ
મુજબ કરવામાં  આવે છે.  આમ યિતગત રતે  કોઈ
અરજદાર  ને  પોતાના  વીજ  ડાણમાં  થયેલ  ચેકંગ
કાયવાહ સામે વાંધો હોય તો યોય આધાર પુરાવા સાથે
અર કરવાથી આગળ ની કાય વહ કરવામાં આવશે.

પીવીસીએલ ારા વીજ ાહકોના વીજ થાપન નું
ચેકંગ અઢ કૃત કરાયેલ અિધકાર ારા કરવામાં આવે
છે.તેમજ તમામ કામગીર પીવીસીએલ કંપની નીયમ
મુજબ કરવામાં આવે છે. આમ યિતગત રતે કોઈ
અરજદાર  ને  પોતાના  વીજ ડાણમાં  થયેલ  ચેકંગ
કાયવાહ સામે વાંધો હોય તો યોય આધાર પુરાવા
સાથે અર કરવાથી આગળ ની કાય વહ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ


