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 પત્રક – ૧ 

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ 

 
 

 

કચેરી ન ું નામ: કાર્ગપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વવભાર્ીર્ કચેરી, વેરાવળ.   
લોક દરબાર તારીખ :- ૦૮.૦૪.૨૦૧૬    
સ્થળ :-  ડો.ભરત બારડ સાર્ન્સ કોલેજ,સ ત્રાપાડા. 
સમર્ :- ૧૦:૦૦ કલાકે 

જજલ્લાન ું નામ :- ર્ીર સોમનાથ   
લોક સુંવાદ સેત   (લોક દરબાર): 

પ્રશ્ન 

નુંબર 

અરજી 
મળ્ર્ા 
તારીખ 

રજૂઆતકતાગન  ના
મ અને સરનામ  

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટૂુંકી વવર્ત વવભાર્ન ું નામ 

કોના 
અવિકાર 
કે્ષત્રન ું છે ? 

સુંબવિત વવભાર્ના પ્રત્ય તર / આખરી વનકાલની 
વવર્ત 

વનકાલ 
હકારાત્મક / 
નકારાત્મક 

૧ ૨ ૩  ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧૧ 
 

૨૮.૦૩.
૨૦૧૬  

શ્રી રામવસિંહભાઇ 
હમીરભાઈ મોરી, 
મ . વડોદરા ઝાલા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
જી.ર્ીરસોમનાથ. 
૯૯૦૪૦૩૧૮૩૭ 

સોલર વસસ્ટમ ર્ોજના હઠેળ ૧ એકરથી 
ઓછી જમીનમાું આવેલ કવૂા પર કનેક્શન 

આપવા બાબત 

પીજીવીસીએલ 

 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત સરકારશ્રીના ઉર્જગ અને પે.કે. વવભાર્ના ઠરાવ 
ક્રમાુંક બજટ-૨૦૧૪-૧૪૪૭-૩૨ તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૪ની 
જોર્વાઈઓને આિીન ઠરાવના મ દ્દા નું.૧ મ જબ 
ઓછામાું ઓછી ૧ એકર જમીન હોર્,તેમનેજ આ 
ર્ોજનાનો લાભ મળી શકે છે. 
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૧૨ 
 

૨૮.૦૩.
૨૦૧૬  

શ્રી રામવસિંહભાઇ 
હમીરભાઈ મોરી, 
મ . વડોદરા ઝાલા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
જી.ર્ીરસોમનાથ. 
૯૯૦૪૦૩૧૮૩૭ 

પી.ડી.સી. થરે્લ કનેક્શન રી કનેક્શન 
જમીન મલીકને પ્રાપ્ત થવા બાબત આપવા 

બાબત 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત ઉર્જગ વવકાસ વનર્મ લી. ના પરરપત્ર 
નું.GUVNL/TECH/AGCONN/2189 

તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ની જોર્વાઈને આિીન પારા ૩-ર્ 
મ જબ પ નઃ જોડાણની માુંર્ણી મળૂ ગ્રાહક અથવા તેના 
કાર્દેસરના સીિી લીટીના વારસદારો કરી શકે છે. 
 

નીવતવવષર્ક 

૧૩ ૨૮.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ભીખાભાઇ 
કેશ રભાઈ 
ચાુંડેરા,મ .બોસન, 

તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૮૨૪૬૪૭૩૫૨ 

મોજે.નવાર્ામ સ.નું.૭૯ પૈ.૧ તથા ૭૯ પૈ 
૨ ની ૭ વીઘા જમીનમાું પી.જી.વી.સી.એલ. 
કુંપનીના ૧૧ કેવી વાર્રના શોટગસરકિટ થી 
શેરડીના પાક બળી ર્રે્લ હોર્,ર્ોગ્ર્ કરવા 

બાબત. 
 
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ શ્રી ભીખાભાઇ કેશ રભાઈ 
ચાુંડેરાનો શેરડીનો પાક મોજે. નવાર્ામ ના સવે 
નું.૭૯/પૈકી ૨ ની ૭ વીઘા જમીનમાું બળી જતાું તેજ 
રદવસે સ્થાવનક કચેરીના અવિકારી દ્વ્રારા સદર 
અરજદારને વળતર મળી રહ ેતે માટે સ્થળ રોજકામ 
કરી ઇન્સ્ય રન્સ કુંપની ને ર્જણ કરતાું તેમના દ્વારા 
સ્થળ ખરાઈ કરી સવે કરવામાું આવેલ.  
ત્ર્ારબાદ વીમો મુંજૂર કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો 
આપવા માટે પેટા વવભાર્ીર્ કચેરી, પ્રાુંચી દ્વારા 
તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ પીએસડી/ ટેક/ આરઇ/ 
૪૨૨૨એ થી પત્ર પાઠવી અરજદારને જરૂરી દસ્તાવેજો 
પરૂા પાડવા જણાવેલ. જે સબબ અરજદારે જરૂરી 
દસ્તાવેજો પરૂા પાડતાું પ્રાુંચી પેટા વવભાર્ીર્ કચેરી 
દ્વારા પત્ર નું.પીએસડી/ટેક/૫૫૪, તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૬ ના 
રોજ ઇન્સ્ય રન્સ કુંપનીના સવેર્રને જરૂરી કાર્ગવાહી 
અથે મોકલાવેલ છે.વીમા અંરે્ની આર્ળની કાર્ગવાહી 
ઇન્સ્ય રન્સ કુંપની દ્વારા હાથ ઉપર છે, આથી વીમો 
મુંજૂર થરે્ અરજદારને તાત્કાલલક વળતર ચકૂવવા 
માટેની આર્ળની કાર્ગવાહી હાથ િરવામાું આવશે. 
 

હકારાત્મક 
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૧૯ ૨૯.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી મસરીભાઇ 
જર્મલભાઈ 
ર્જદવ,મ .પ્રશ્નાવડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૨૭૫૭૦૪૮૭૮ 

પ્રશ્નાવડા ર્ામે આઇ.સી.ડી.(એચવીડીએસ) 
વવભાર્ન ું કામે થરે્લ હોર્ તે ગ્રપૂની ઠેરઠર્ા 
નાપા ના ગ્રપૂમાું ઇલેવન નો પાવર આપવા 

બાબત. 
 
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાુંચી દ્વારા રજૂઆતકતાગ શ્રીની 
હાજરીમાું સ્થળ તપાસણી કતાગ 11 કેવી વવજલાઇન 
ઊભી કરવામાું વાુંિો હતો તે અરજદારશ્રીની હાજરીમાું 
વનવારણ લાવી જરૂરી લાઈન કામ પ ણગ કરી આપવામાું 
આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પ ણગ 
થર્ાનો પ્રત્ય તર સામેલ છે. 

હકારાત્મક 

૨૪ ૨૯.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી રામભાઇ 
ભર્વનભાઇ 
બારડ,મ .પ્રશ્નાવડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૭૨૩૬૯૯૮૫૩ 

ખેતીવાડી વવસ્તારમાું આપવામાું આવતા 
દસ હોસગ પાવરના ટ્રાન્સફોરમરમા ફોલ્ટ 

બાબત. 
 
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ખેતીવાડી વવજજોડાણોમાું અરજદારની માુંર્ણી 
મ જબના વવજભારના પ્રમાણમા જ ર્ોગ્ર્ કેપેવસટીન ું 
ટ્રાન્સફોમગર મકૂવામાું આવે છે. 
બળેલ ટ્રાન્સફોમગર બદલવા અંરે્ની કામર્ીરી 
અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે કરવામાું આવે છે અને ઓછામાું 
ઓછા સમર્માું બદલવામાું આવે છે. 

હકારાત્મક 

૨૫ ૨૯.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી રામભાઇ 
ભર્વનભાઇ 
બારડ,મ .પ્રશ્નાવડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૭૨૩૬૯૯૮૫૩ 

ખેતીવાડી વવભાર્માું થ્રીફેજ કનેકશનમાું 
મીટર ને બદલે વાવષિક ઊિડમાું સમાવેશ 

કરવા બાબત.. 
 
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

નામદાર ગ જરાત વવદ્ય ત વનર્મન પુંચના ર્ઠન બાદ 
ર્જહરે કરવામાું આવેલ ટેરરફ પોલલસી પ્રમાણે 
તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૦ પછીથી રરલલજ કરવામાું આવેલ 
તમામ ખેતીવવષર્ક વવજજોડાણો પરરપત્ર.નું.OM/SE 

(T-૧)/7859 તા.16.07.2001 અને OM/EE(T-1)/AG 
TARIFF/2600 તા.22.10.2001 પ્રમાણે મીટર ટેરરફથીજ 
રીલીઝ કરવામાું આવે છે. 

નીવતવવષર્ક 

૪૦ ૨૯.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ર્જદવ 
ભાર્ાભાઇ 
સીદીભાઇ,મ .પ્રશ્ના
વડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
 

સોલર વસસ્ટમ ર્ોજના હઠેળ ૧ એકરથી 
ઓછી જમીનમાું માુંર્ણી નામુંજૂર કરવામાું 
આવતી હોર્ આવી જમીનના આવેલ કવૂા 
પર કનેક્શન આપી સોલર ર્ોજનાનો લાભ 

આપવા બાબત. 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત સરકારશ્રીના ઉર્જગ અને પે.કે. વવભાર્ના ઠરાવ 
ક્રમાુંક બજટ-૨૦૧૪-૧૪૪૭-૩૨ તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૪ની 
જોર્વાઈઓને આિીન ઠરાવના મ દ્દા નું.૧ મ જબ 
ઓછામાું ઓછી ૧ એકર જમીન હોર્,તેમનેજ આ 
ર્ોજનાનો લાભ મળી શકે છે. 
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૪૨ ૨૯.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી બાબ ભાઇ 
દેવદાસભાઈ 
ર્જદવ 
,મ .પ્રશ્નાવડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
 

વાડી વવસ્તારમાું રહતેા લોકોને ૨૪ કલાક 
વસિંર્લ ફેઈઝ.લાઇટ મળવા તથા 

પી.જી.વી.સી.એલ. ની કચેરી સ ત્રાપાડા 
આપવા બાબત 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

વનર્મ મ જબ ખેતીવાડી વવસ્તારોમાું ૦૮ કલાક થ્રી 
ફેઈઝ તથા ૧૬ કલાક વસિંર્લ ફેઈઝ વવજપ રવઠો 
સ્પેવશર્લ રડજઇન ટ્રાસ્ફોમગર દ્વારા ર્ોગ્ર્  દબાણથી જ 
આપવામાું આવે છે. 
હાલ પ્રાુંચી કચેરી પેટાવવભાર્ીર્ કચેરી ન ું સ  ત્રાપાડા 
મ કામે સથળાુંતર આપવા અંરે્ની મુંજૂરી મળી ર્રે્લ 
છે. આ અંરે્ જગ્ર્ા મળીએ તાત્કાલલક કાર્ગવાહી 
કરવામાું આવશે. 

હકારાત્મક/ની
વતવવષર્ક 

૪૬ ૩૦.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી જોિાભાઇ 
બાલ ભાઈ નક મ 
,મ .સ  ત્રાપાડા, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
 

સ ત્રાપાડા તાલ કો દરરર્ા પટ્ટી પર આવેલ 
હોર્ ભેજના કારણે એલ.ટી. વીજ 

વાર્રો,ક્રોસમગ,એંર્લ સડી જતાું હોર્ ખેરા 
રફડરમાું લાઇન મેન્ટેંસ થવા બાબત. 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત સરકારશ્રીની સાર્રખેડ  સવાાંર્ી વવકાસ 
ર્ોજના અંતર્ગત વષગ ૨૦૧૫-૧૬ માું સ  ત્રાપાડા 
તાલ કામાું ૧૨૪.૦૦ કી.મી. જર્જરરત વીજવાર્રો  
૪૭.૮૩ લાખના ખચે, ૨૧૬ જર્જરરત વીજ થાુંભલાઓ 
૨૨.૧૩ લાખના ખચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખ લ્લી વીજ 
લાઈનો એરરર્લ બૅન્ચ કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ લાખના 
ખચે બદલવામાું આવેલ છે તથા હાલ પણ તબક્કાવાર 
આ વીજવાર્રો તથા પોલ અને ફેલિકેશન બદલવાની 
કાર્ગવાહી ચાલ  જ છે. 
રજૂઆત કતાગ દ્વારા જે ખેરા ખેતીવાડી ફીડર અંરે્ 
રજૂઆત થરે્લ છે તે વવભાર્ન ું જરૂરી સમારકામ 
તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાું આવેલ છે. 
આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પ ણગ થર્ાનો પ્રત્ય તર 
સામેલ છે. 

હકારાત્મક 

૪૭ ૩૦.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી નરસીભાઈ 
ર્ોવવિંદભાઇ ર્જદવ 
,મ .પ્રાુંસલી, 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૯૨૪૯૩૦૧૪૪ 

 

પ્રાુંચી સબ રડવવઝનમાું આવેલ ર્ામોમાું 
વાડી વવસ્તારમાું રહતેા ખેડૂતોને પરૂતો 

પાવર મળવા બાબત. 
 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

રજૂઆત કતાગ દ્વારા જે વીજ રફડર નો ઉલ્લેખ કરારે્લ 
છે તે 11 કેવી રફડર ન ું સ્પેવશર્લ રડજઇન ટ્રાસ્ફોમગર 
બદલી આપી હાલ વનર્મ મ જબ ખેતીવાડી વવસ્તારોને 
પરૂતા વીજ દબાણથી ૨૪–કલાક વીજ પ રવઠો 
આપવામાું આવેલ છે. 

હકારાત્મક 
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૪૯ ૩૦.૦૩.
૨૦૧૬ 

સરપુંચશ્રી,સ ત્રાપા
ડા 
બુંદર,મ .સ  ત્રાપાડા 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૯૦૪૧૨૭૧૦૩ 

 

સ ત્રાપાડા બુંદર ર્ામે વીજ પોલ,ક્રોસમગ,વીજ 
વાર્રો બદલવા બાબત. 

 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત સરકારશ્રીની સાર્રખેડ  સવાાંર્ી વવકાસ 
ર્ોજના અંતર્ગત વષગ ૨૦૧૫-૧૬ માું સ  ત્રાપાડા 
તાલ કામાું ૪૭.૮૩ લાખના ખચે, ૨૧૬ જર્જરરત વીજ 
થાુંભલાઓ ૨૨.૧૩ લાખના ખચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખ લ્લી 
વીજ લાઈનો એરરર્લ બૅન્ચ કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ 
લાખના ખચે બદલવામાું આવેલ છે તથા હાલ પણ 
તબક્કાવાર આ વીજવાર્રો તથા પોલ અને ફેલિકેશન 
બદલવાની કાર્ગવાહી ચાલ  જ છે. 
હાલ માું ર્લ્વેનઆઇશ ફેિીકેશન તથા એફઆરપી 
ક્રોસ આમગ લર્ાડવાુંમાું આવે છે 

રજૂઆત કતાગ દ્વારા જે વવસ્તાર અંરે્ રજૂઆત થરે્લ છે 
તે વવભાર્ન ું જરૂરી સમારકામ તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ થી 
૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાું આવેલ છે. આ 
સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પ ણગ થર્ાનો પ્રત્ય તર 
સામેલ છે. 
 

હકારાત્મક 

૭૧ ૩૦.૦૩.
૨૦૧૬ 

પ્રતાપભાઈ 
લર્ર્ભાઈ 
ર્ોહલે,મ .કણજોત
ર 

તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૨૭૭૬૫૭૩૧૨ 

 

કણજોતર ર્ામે વીજ વાર્રો બદલવા 
બાબત. 

 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

ગ જરાત સરકારશ્રીની સાર્રખેડ  સવાાંર્ી વવકાસ 
ર્ોજના અંતર્ગત વષગ ૨૦૧૫-૧૬ માું સ  ત્રાપાડા 
તાલ કામાું ૧૨૪.૦૦ કી.મી. જર્જરરત વીજવાર્રો  
૪૭.૮૩ લાખના ખચે, ૨૧૬ જર્જરરત વીજ થાુંભલાઓ 
૨૨.૧૩ લાખના ખચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખ લ્લી વીજ 
લાઈનો એરરર્લ બૅન્ચ કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ લાખના 
ખચે બદલવામાું આવેલ છે તથા હાલ પણ તબક્કાવાર 
આ વીજવાર્રો તથા પોલ અને ફેલિકેશન બદલવાની 
કાર્ગવાહી ચાલ જ છે. 
રજૂઆત કતાગ દ્વારા જે વવસ્તાર અંરે્ રજૂઆત થરે્લ છે 
તે વવભાર્ન ું જરૂરી સમારકામ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ ના 
રોજ કરી આપવામાું આવેલ છે. આ સાથે તેમની જરૂરી 
સમારકામ પ ણગ થર્ાનો પ્રત્ય તર સામેલ છે. 

હકારાત્મક 



 6 

 

૮૪ ૩૦.૦૩.
૨૦૧૬ 

જેઠવા મશરીભાઇ 
અરવસભાઈ 
,મ .સ  ત્રાપાડા 
તા.સ ત્રાપાડા, 
૯૭૩૭૭૩૨૯૮૯ 

 

ખેતીવાડી ગ્ર પના ટીસીમાું એલ.ટી. તથા 
ઇલેવન લાઇન ભેર્ી હોર્ જે અલર્ કરી 
આપવા તથા પાવર રેગ્ય લર કરી આપવા 

બાબત 

 

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

 અરજદાર દ્વારા જે કોમ્પોસીટ લાઇન દૂર કરવાની 
માુંર્ણી કરવામાું આવેલ છે તે અંરે્નો તાુંવત્રક સવે 
કરી સમારકામ કરવા અંરે્ની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ 
દ્વારા મુંજૂર કરેલ છે અને સ્થળ પર ત્રણ વખત 
સમારકામ કરવાના પ્રર્ત્નો કરવા છતાું આ સમારકામ 
કરવા જતાું અરજદારશ્રી દ્વારા આ સમારકામ કરવા 
દીિેલ નથી તથા આ અંરે્ તેમને પત્ર 
નું.પીએસડી/ટેક/આરઇ/૧૬૦૩૦ તા ૨૫.૦૧.૨૦૧૬ 
દ્વારા ર્જણ કરવામાું આવેલ છે.આમ આ કામર્ીરી પણૂગ 
થઈ શકેલ નથી  

નકારાત્મક 

૯૫
 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 
  

શ્રી ભીખાભાઇ 
રામભાઇ ર્જલા   
મ :-વડોદરા 
(ર્જલા) 
તા:- સ ત્રાપાડા  

સ ત્રાપાડા ર્ામે પીજીવીસીએલ કુંપનીન  
સબ રડવવજન કાર્ગરત કરવા બાબત 

  

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

હાલ પ્રાુંચી કચેરી પેટાવવભાર્ીર્ કચેરી ન ું સ  ત્રાપાડા 
મ કામે સ્થળઆતર આપવા અંરે્ની મુંજૂરી મળી ર્રે્લ 
છે. આ અંરે્ જગ્ર્ા મળીએ તાત્કાલલક કાર્ગવાહી 
કરવામાું આવશે. 
 

નીવતવવષર્ક 

૯૬
 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 
  

શ્રી ર્જદવ 
હમીરભાઈ 
અરવશભાઇ   
મ :- સ ત્રાપાડા  
તા:- સ ત્રાપાડા   

વાડી વવસ્તારમા ૬૬ કેવી સામેના 
વવસ્તારમા આવેલ હોર્ આ અન્વરે્ અર્ાઉ 
લોક્સુંવાદ સેત   કાર્ગક્રમમા કરવામા આપેલ 
ફરરર્ાદન  વનરાકરણ આવેલ ના હોર્ 
ફરરર્ાદન  વનરાકરણ લાવવા બાબત  

  

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

 

રજૂઆત કતાગને સાથે રાખી નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાલચ 
દ્વ્રારા સ્થળ ખરાઈ કરતાું તેમની મળૂ રજૂઆત તેમના 
ખેતરના શેઢા પર આવેલ વીજ પોલ સીિો કરવા 
અંરે્ની છે, જે અંરે્ તેઓની આ રજૂઆત અન્વરે્ 
જરૂરી સમારકામ તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી 
આપવામાું આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી 
સમારકામ પ ણગ થર્ાનો પ્રત્ય તર સામેલ છે. 
 
 
 
 

 

હકારાત્મક
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૯૭
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ભેસલલર્ા 
ર્ટ રભાઇ 
અલ્લારખા   
મ :-વડોદરા 
(ર્જલા) 
તા:- સ ત્રાપાડા  

વડોદરા ઝાલા બારા વવસ્તારમા લાઇટની 
સ વવિા આપવા બાબત    

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

 

આ વવસ્તારની કોઈપણ અરજી અતે્રની પેટાવવભાર્ીર્ 
કચેરીને મળેલ ન હોર્ કોઈ કાર્ગવાહી થરે્લ ન હતી, 
આ રજૂઆતના અન સુંિાને તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ 
નાર્બ ઈજનેરશ્રી,પ્રાલચ દ્વારા આ વવસ્તારમાું નવા 
વવજજોડાણ અંરે્ નો કેમ્પ આર્ોજજત કરી ત્ર્ાું વસતા 
લોકોને નવા વવજજોડાણ માટેના જરૂરી દસ્તાવેજી 
પ રાવાઓ  અંરે્ સમજ આપવામાું આવેલ છે. 
વવજજોડાણ ઇચ્છતા લોકો દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજી 
પ રાવાઓ રજૂ થરે્ આ વવજજોડાણ અંરે્ની કાર્ગવાહી 
ત્વરરત કરવામાું આવશે. 

હકારાત્મક 

૯૮
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ર્જદવ 
રામવસિંર્ભાઈ 
માલાભાઇ  
મ :- પ્રશ્નાવડા  
તા:- સ ત્રાપાડા 

મીટર વાળા લોકોને જીઇબી દ્વારા હરેાનર્વત 
તથા પાવરચોરી કરનારા પકડાતા ના હોવા 

બાબતેનો પ્રશ્ન સાુંભળવા બાબત     

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

વીજ લોસ ને ધ્ર્ાન માું રાખી કાર્દેસર ના ગ્રાહકને 
સાતત્ર્ પવૂગક વીજ પ રવઠો મળી રહ ેતે હતે   સબબ 
વીજ ચેરકિંર્ ની કાર્ગવાહી વનર્મ પ્રમાણે કરવામા 
આવે છે. 
 
 
 

નીવતવવષર્ક 

૧૧૭ 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ર્જદવભાઈ 
દેવશીભાઈ વાઢેર  
મ :- મોરરડર્ા  
તા:-સ ત્રાપાડા   

મોરરડર્ા ર્ામે સીમ વવસ્તાર તથા ર્ામ 
માટે અલર્ રફડરથી પ રતા પ્રમાણમા 

વીજળી આપવા બાબતે ઘટત  કરી અલર્ 
રફડર માથી વીજળી આપવા બાબત 

  

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

વષગ ૨૦૧૫ દરવમર્ાન મોરરડર્ા ૬૬ કેવી  સબ સ્ટેશન 
કાર્ગરત થતાું પ્રાલચ સબ સ્ટેશન માથી આવતા 
મોરડીર્ા ખેતીવાડી રફડરન  વવભાજન કરી નવ  સોળાજ 
ખેતીવાડી રફડર નવા સબ સ્ટેશન  માથી ચાલ  કરી 
મોરડીર્ા ર્ામના વસમ વવસ્તારને આ રફડરમાું આવરી 
લેવામાું આવેલ છે તથા  
મોરડીર્ા ર્ામને ૧૧ કેવી રામેશ્વર જ્ર્ોવતગ્રામ વીજ 
ફીડર માથી વીજ પ રવઠો આપવામાું આવે છે. 
 

હકારાત્મક  
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૧૨૧
 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી પુંકજભાઈ 
મેણશીભાઈ 
પુંપાલણર્ા  
મ :- લાખાપરા  
તા:- સ ત્રાપાડા   

સ ત્રાપાડા તાલ કામા પ્રાુંચી સબ રડવવજન 
વસવાર્ એક અલર્ સબ રડવવજન બનાવવા 
તથા માલ-મરટરરર્લ્સ મા વવલુંબ થવા 

બાબત    

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

સ ત્રાપાડા તાલ કામાું એક અલર્ સબ રડવવજન 
બનાવવા બાબત નીવતવવષર્ક છે. 

નીવતવવષર્ક 

૧૩૫
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી પરબતભાઇ 
પ નાભાઇ ભોળા  
મ :- લોઢવા 
તા:- સ ત્રાપાડા 

લોઢવા ર્ામે એલટી લાઇનના વાર્રો 
બદલવા તથા આડેિડ વીજપોલ ઊભા 

કરવા તેમજ પાવર વવતરણના પ્રશ્નો બાબત 
  

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

લોઢવા ર્ામમા વષગ ૨૦૧૫-૧૬ મા ૬ રકલોમીટર 
ખ લ્લી એલટી વીજ લાઈનો બદલાવી એરરર્લ બુંચ  
કેબલીંર્ કરવામા આવેલ છે.તથા તબક્કાવાર જર્જરરત 
થતાું વીજવાર્રો બદલવાની કામર્ીરી હાલ ચાલ  છે. 
નવી વવજલાઈનો જે તે સમરે્ કોઈને નડતરરૂપ ન 
થાર્ તે રીતે તાુંવત્રક ચકાસણી કર્ાગ બાદ જ વીજપોલ 
ઉભા કરવામા આવે છે,  
વીજ ફરરર્ાદોન ું વનરાકરણ શક્ય તેટલી જડપથી 
કરવામાું આવે છે તે માટે આ ર્ામમાું જરૂરી લાઇન 
સ્ટાફ (૨-ઇલેક્ટ્ક્ટ્રકલ આવસસ્ટન્ટ) 
પણ ફાળવેલ છે. 

હકારાત્મક 

૧૪૦
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી ર્જદવભાઈ 
સાદ ગલ ભાઈ ભોળા  
મ :- લોઢવા 
તા:- સ ત્રાપાડા 

પ્રશ્નાવડા ર્ામે ૧૯૮૨ બાદ વાર્રરિંર્ 
બદલવામા આવેલ ના હોર્ વાર્રો 

બદલવા બાબત    

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

પ્રશ્નાવડા ર્ામમા વષગ ૨૦૧૫-૧૬ મા ૭ રકલોમીટર 
ખ લ્લી એલટી વીજ લાઈનો બદલાવી એરરર્લ બુંચ  
કેબલીંર્ કરવામા આવેલ છે.તથા તબક્કાવાર જર્જરરત 
થતાું વીજવાર્રો બદલવાની કામર્ીરી હાલ ચાલ  છે. 
રજૂઆતકતાગ દ્વારા પ્રસનાવડા ર્ામના જે વવસ્તારના 
સમારકામ અંરે્નો પ્રશ્ન રજૂ થરે્લ છે તે વવસ્તારમાું 
તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરવી 
આપવામાું આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી 
સમારકામ પ ણગ થર્ાનો પ્રત્ય તર સામેલ છે. 
 

હકારાત્મક 
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૧૫૯
 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી જેસીંર્ભાઈ 
રાર્જભાઈ ડોડીર્ા  
મ :- િામલેજ  
તા:- સ ત્રાપાડા   

િામલેજ ર્ામથી ૫ રકમી વવસ્તારમા નવો 
વીજ વાર્ર બદલવા બાબત   

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

 

તાુંવત્રક રીતે જે કોઈપણ વીજ લાઇનની પેટા સરકિટમા 
વધ   વવજભાર ના આવતો હોર્ તેમા ૩૪ એમ એમ 
નો કુંડક્ટર નાખવામાું આવે છે જ્ર્ારે મ ખ્ર્ વવજલાઇન 
મા ૫૫ એમ એમ નો કુંડક્ટર નાખવામાું આવેલ છે ,  
અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ રફડર નો રજૂઆત કરવામાું 
આવેલ છે તે 11 કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી રફડરમાું વષગ 
2015-16 દરમ્ર્ાન 4.00 કી.મી. વીજલાઈન 
બદલવામાું આવેલ છે. તથા બાકીની વીજલાઇનન ું 
જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. વીજવાર્ર અને ૪૦ 
જેટલા વીજ પોલ બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની 
દરખાસ્ત મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, જે દરખાસ્તના 
અન સુંિાને તબક્કાવાર વીજવાર્રો અને થાુંભલાઓ 
બદલવાની કામર્ીરી હાલ ર્વતમાું છે. જે કામર્ીરી 
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણૂગ કરી સદર રજૂઆત ન ું 
વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

હકારાત્મક 

૧૬૩
 
  

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬ 

શ્રી નાથાભાઇ 
ભાનાભાઇ ર્જલા  
મ :- વાુંસાવડ  
તા:- સ ત્રાપાડા   

વાુંસાવડ ર્ામે ક્વોટેશન ભરેલા હોર્ 
કનેક્શન આપવામા આવેલ નથી તથા ખેરા 
રફડરન  મેઇન્ટેનન્સ કરવા અને રદવસે 

લાઇટ આપવા બાબત  

પીજીવીસીએલ  
 

કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

 

આ બાબતે કોઈ નામ તથા રસીદ સાથેની રજૂઆત 
કરવામા આવશે તો ર્ોગ્ર્ ચકાસણી કર્ાગ બાદ 
આર્ળની કાર્ગવાહી તાત્કાલીક કરવામા આવશે, 
૧).વાસાવડ ર્ામે ક્વોટેશન ભરેલા હોર્ અને કનેક્શન 
આપવાના બાકી હોર્ તેવી કોઈ અરજી પેક્ટ્ન્ડિંર્ નથી 
તથા ૧૧ કેવી ખેરા ખેતીવાડી રફડરન  સવે કર્ાગ બાદ 
સવે રરપોટગ  મ જબ ૭.૦૦ રકમી. વીજવાર્રો બદલવાની 
રૂ.૧.૯૦ લાખની દરખાસ્ત મુંજૂર કરી આપવામાું 
આવેલ છે,આ દરખાસ્ત મ જબન ું જરૂરી સમારકામ 
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી સદર રજૂઆત ન ું 
વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

હકરાત્મક 

 

નીવતવવષર્ક 
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૨). ખેરા વીજ રફડર 66 કેવી પ્રાલચ એસએસ ના ગ્ર પ 
એફ-14 માું સમાવવષ્ટ છે.વીજળીની માુંર્ અને 
પ રવઠાની સમત લા જળવાઈ રહ ેઅને વસસ્ટમ પર 
એકી સાથે ખેતીવાડી લોડન ું ભારણ ન આવે અને 
વસસ્ટમન ું સારી રીતે વનર્મન થઇ શકે તે હતે   થી 
પીજીવીસીએલ હઠેળના ખેતીવાડી રફડરોને ક લ ચોસઠ 
ગ્રપૂમાું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે અને દરેક ગ્રપૂને 
મારહનામાું એક આઠવરડય ું સુંપણૂગ રદવસ દરમ્ર્ાન વીજ 
પ રવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હતે  થી ખેતીવાડી ગ્રપૂના 
અઠવારડક સમર્પત્રક ને મરહના દરમ્ર્ાન જ દા જ દા 
ચાર સમર્ર્ાળામાું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે.અને 
તે મ જબ દરેક ગ્રપૂને વારાફરતી (રોટેશન) પધ્િવત 
પ્રમાણે દરરોજ સરેરાશ 8 કલાક 3-ફેઈઝ વીજ પ રવઠો 
પરૂો પાડવામાું આવે છે. 
11 કેવી ખેરા એજી રફડર ને ગ્રપૂ નું.એફ-14 માું 
સમાવવામાું આવેલ છે.સદર રફડર ને માહ.ે માચગ-2016 
માું પહલે  ું અઠવારડય ું (રાતે્ર) 22:00 થી 06:00  ,બીજ ું 
અઠવારડય ું (સુંપણૂગ રદવસે) 11:30 થી 19:30 ,ત્રીજ ું 
અઠવારડય ું (રાતે્ર) 20:00 થી 04:00 અને ચોથ ું 
અઠવારડય ું (રદવસે) 04:00 થી 12:00 એ રીતે દરરોજ 
સરેરાશ ૮-કલાક ૩-ફેઈઝ વીજ પ રવઠો પરૂો પાડવામાું 
આવેલ છે.  
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૧૮૯
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 
 
 
  

શ્રી રદલાવર હ સેન 
સૈર્દ  
મ  , તા:- 
સ ત્રાપાડા  
  

વસિંર્સર ર્ામે આવેલ વલ્લભા રફડરના 
લાુંબા સમર્ થી વાર્ર બદલેલ ના હોર્ 
તથા જ્ર્ોવત કે વાડી વવસ્તારની લાઇન 

મળતી ના હોવા બાબત  
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ રફડર નો રજૂઆત કરવામાું 
આવેલ છે તે 11 કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી રફડરમાું વષગ 
2015-16 દરમ્ર્ાન 4.00 કી.મી. વીજલાઈન 
બદલવામાું આવેલ છે.  
  અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ રફડર નો રજૂઆત 
કરવામાું આવેલ છે તથા વષગ 2015-16 દરમ્ર્ાન 4.00 
કી.મી. વીજલાઈન બદલવામાું આવેલ છે તથા 
બાકીની વીજલાઇનન ું જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. 
વીજવાર્ર અને ૪૦ જેટલા વીજ પોલ બદલવાની 
રૂ.૧.૮૦ લાખની દરખાસ્ત મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, 
જે દરખાસ્તના અન સુંિાને તબક્કાવાર વીજવાર્રો 
અને થાુંભલાઓ બદલવાની કામર્ીરી હાલ ર્વતમાું છે. 
જે  કામર્ીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણૂગ કરી 
સદર રજૂઆત ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 
વાડી વવસ્તારમાું ખેતીવાડી વીજ રફડર તેમજ 
સ્પેવશર્લ રડઝાઈન ટ્રાન્સફોમગર દ્વારા ૨૪-કલાક 
વવજપ રવઠો પરૂો પાડવામાું આવે છે.  

હકારાત્મક 

૧૯૦
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 
 
 
  

શ્રી પરબતભાઇ 
રામભાઇ 
કામળીર્ા  
મ  , તા:- 
સ ત્રાપાડા 

સ ત્રાપાડા શહરે વડ  મથક હોર્ 
પીજીવીસીએલની સ્થાવનક ઓરફસર 

અપાવવા તથા ર્ામના લોકોની સમાર 
કામની ફરરર્ાદ લાઇટલબલ ભરવાની 

મ શ્કેલી બાબત   

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

હાલ પ્રાુંચી કચેરી પેટાવવભાર્ીર્ કચેરી ન ું સ  ત્રાપાડા 
મ કામે સ્થળઆતર આપવા અંરે્ની મુંજૂરી મળી ર્રે્લ 
છે. આ અંરે્ જગ્ર્ા મલ્રે્ તાત્કાલલક કાર્ગવાહી કરવામાું 
આવશે. 
 
 
 
 

નીવતવવષર્ક 
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૧૯૧
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી રામભાઇ 
કેશ રભાઈ ભોળા  
મ :- લોઢવા 
તા:- સ ત્રાપાડા 

લોઢવા બળેવલા વસિંર્સર જતી 
પીજીવીસીએલની લાઇનના થાુંભલાઓ 

અવત જર્જરરત હોર્ જે બદલવા બાબત તથા 
લાઇટ ના હોવાના કારણે ઊભા પાકને 
ન કશાન તથા માલ ઢોરના પીવાના 

પાણીની અછત હોવા બાબત  

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ રફડર નો રજૂઆત કરવામાું 
આવેલ છે તે 11 કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી રફડરમાું 
માહ-ેમાચગ-૨૦૧૬માું ૧૨ વવજવવકે્ષપ આવેલ છે તથા 
વષગ 2015-16 દરમ્ર્ાન 4.00 કી.મી. વીજલાઈન 
બદલવામાું આવેલ છે  
અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ રફડર નો રજૂઆત કરવામાું 
આવેલ છે તે 11 કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી રફડરમાું વષગ 
2015-16 દરમ્ર્ાન 4.00 કી.મી. વીજલાઈન 
બદલવામાું આવેલ છે તથા બાકીની વીજલાઇનન ું 
જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. વીજવાર્ર અને ૪૦ 
જેટલા વીજ પોલ બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની 
દરખાસ્ત મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે, જે દરખાસ્તના 
અન સુંિાને તબક્કાવાર વીજવાર્રો અને થાુંભલાઓ 
બદલવાની કામર્ીરી હાલ ર્વતમાું છે. જે કામર્ીરી 
તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણૂગ કરી સદર રજૂઆત ન ું 
વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. તથા લાઇટ ના હોવાના 
કારણે ઊભા પાકને ન કશાન થવાની કોઈ અરજી 
પેક્ટ્ન્ડિંર્ નથી  

હકારાત્મક 

૧૯૨
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી હાર્જભાઈ 
હમીરભાઈ 
પુંપાલણર્ા  
મ  , તા:- 
સ ત્રાપાડા 
 

સ ત્રાપાડા વસમ વવસ્તારમા પીજીવીસીએલ 
દ્વારા ખેતીમા વપર્ત માટે કોટેશન (લાઇન) 
ઊભા કરારે્લ હોર્ પરુંત   ૧૧ કેવી લાઇન 
તટૂી જતી હોર્ લાઇન ફેરવવા તથા આ 

અંરે્ અર્ાઉ લોકદરબાર મા કરેલ રજૂઆત 
મ જબ કાર્ગવાહી ના થર્ા બાબત  

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

રજૂઆતકતાગશ્રી દ્વારા જે વીજ લાઇન અંરે્ રજૂઆત 
થરે્લ છે તે વીજ લાઈન વશફ્ટ કરવી તાુંવત્રક રીતે 
શક્ય જણાતી નથી પરુંત   સદર વીજ લાઇનન ું સવે 
કરતાું જરૂરી સમારકામ અને જર્જરરત થરે્લ 
વીજવાર્રો તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૬ સ િીમાું બદલી 
આપવામાું આવશે.જે અંરે્ની દરખાસ્ત અંરે્ મુંજૂરી 
મળેલ છે. 
 

 

હકારાત્મક 
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૨૦૦
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી કુંચનબેન 
મસરીભાઇ જેઠવા  
મ :-ઉપલાપાડા, 
સ ત્રાપાડા  
તા:- સ ત્રાપાડા    

પીજીવીસીએલ દ્વારા અમારા ઘરમા ચેરકિંર્ 
કરી અમોને ઘરમા ન હોર્ તેવો લોડ 
દશાગવી અમને દુંડ કરેલ છે જે અન્ર્ાર્ 
થરે્લ છે તેમાું ન્ર્ાર્ અપાવવા બાબત  

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

સદર ગ્રાહકને વીજ અવિવનર્મ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ 
અન્વરે્ તા.૦૮.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ ૫૬૧૮.૬૪ રૂ. ન ું 
વીજચોરીન ું લબલ આપવામાું આવેલ હોર્ જે કુંપની ના 
વનર્મ મ જબ બરાબર છે.  
 

હકારાત્મક  

૨૨ ૧ 
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી સરમનભાઇ 
વવર્જનુંદભાઈ 
સોલુંકી  
મ :- થરેલી  
તા:- સ ત્રાપાડા   

અમોને છેલ્લા ૭-૮ વષગ થી કનેક્શન મળેલ 
નથી , ૭ વષગથી ક્વોટેશન મળેલ હોર્ 

ઈરાદાપવૂગક રાજકીર્ લાર્વેશ રાખી અમને 
પરેશાન કરતાું આવતા હોવા બાબત 

   

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

અરજદારશ્રી દ્વારા તેમના પરરવારની સુંય ક્ત 
માલીકીની સ ત્રાપાડા તાલ કાની સરા ર્ામના સ.નું ૭૭ 
પૈ ૧ વાળી જમીનમાું જે તે સમરે્ અન્ર્ ભાર્ીદારોન ું 
સમ્મવત પત્રક આપેલ હત  ું.જે અન સુંિાને તેમને તા. 
૦૪.૦૬.૨૦૦૯ ના રોજ ભાવપત્રક આપવામાું આવેલ 
હત  ું. સદર ભાવપત્રક ભરપાઈ થર્ા બાદ 
તા.૧૧.૧૧.૨૦૦૯  ના રોજ ૭૭ પૈ ૧ વળી જમીનના 
અન્ર્ ભાર્ીદાર શ્રી   દ્વારા સમ્મવતપત્રક માું પોતાની 
ખોટી સહી હોર્ તેવી રજૂઆત કરવામાું આવેલ હતી 
અને આ રજૂઆતના અન સુંિાને રજૂઆત કરતાું દ્વારા 
સ્થળ પર જરૂરી લાઇન કામ પણ અટકાવેલ હત  ું , 
જેના અન સુંિાને સદર વવજજોડાણ અંરે્ની કાર્ગવાહી 
માટે સદર કેસ બાબતે કલેક્ટરશ્રી જૂનાર્ઢને અરજી 
કરવામાું આવેલ હતી અને જેના ચ કાદા મ જબ સદર 
બાબતે ફરીથી અરજદારને તા.  ૦૬.૦૯.૧૪ ના રોજ 
જરૂરી સહમતી પત્રક રજૂ કરવા જણાવવામાું આવેલ 
છે.પરુંત   અરજદાર દ્વારા જમીનના અન્ર્ ભાર્ીદારોન ું 
સમમતી પત્રક રજૂ કરેલ નથી જેથી તેમના આ નવા 
વવજજોડાણ અંરે્ ની કાર્ગવાહી થઈ શકેલ નથી, જરૂરી 
દસ્તાવેજી પ રાવાઓ રજૂ કરે્ સદર કનેકશનની 
આર્ળની કાર્ગવાહી ત્વરરત હાથ િરવામાું આવશે. 

નકારાત્મક 
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૨૪૬
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી હમીરભાઈ 
હીરાભાઈ સોલુંકી  
મ :- બરેવલા  
તા:- સ ત્રાપાડા   

બરેવલા ર્ામે સ્કલૂની બાજ માું સબ સ્ટેશન 
આવેલ હોર્ ત્ર્ાથી સબ સ્ટેશન હટાવવા 
તથા વાર્ર બદલવા બાબત   

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી,  

નાર્બ ઈજનેરશ્રી પ્રાચી દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સવે 
કરી ૦.૫૦૦ કી.મી. વીજ લાઈન ઊભી કરી રૂ.૦.૧૦ 
લાખની દરખાસ્ત ની મુંજૂરી આપવામાું આવેલ છે,જે 
અન્વરે્ સદર કામર્ીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ 
પણૂગ કરી સદર રજૂઆત ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ 
છે. 

 
 

હકારાત્મક 

 

૨૫૮
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી ભરતભાઇ 
બાલ ભાઈ મોરી  
મ :- વડોદરા ર્જલા  
તા:- સ ત્રાપાડા 

વડોદરા ઝાલા ર્ામે પીજીવીસીએલ દ્વારા 
નવો કેબલ રફટ કરવામાું આવેલ હોર્ તેમાું 
ભવવષ્ર્માું અકસ્માત થવાની સુંભાવના હોર્ 

ઘટત  કરવા બાબત   

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

નાર્બ ઈજનેરશ્રી,પ્રાલચ દ્વારા તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના 
રોજ રજૂઆતકતાગ સાથે સ્થળ સવે કરી જરૂરી વીજપોલ 
ઊભા કરી આપવામાું આવેલ છે અને કેબલલિંર્ ની 
કામર્ીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પણૂગ કરી સદર 
રજૂઆત ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે. 

હકારાત્મક 

૨૬૦  ૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી ખ ૂુંટડ 
ભર્વાનભાઇ 
પરબતભાઇ  
મ :- કદવાર  
તા:- સ ત્રાપાડા   

 

સ ત્રાપાડા તાલ કામા પીજીવીસીએલની 
િાન્ચ પ્રાુંચી મ કામે હોર્ પીજીવીસીએલની 
િાન્ચ સ ત્રાપાડા આપવા બાબત  
 

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

હાલ પ્રાુંચી કચેરી પેટાવવભાર્ીર્ કચેરી ન ું સ  ત્રાપાડા 
મ કામે સ્થળઆતર આપવા અંરે્ની મુંજૂરી મળી ર્રે્લ 
છે. આ અંરે્ જગ્ર્ા મલ્રે્ તાત્કાલલક કાર્ગવાહી કરવામાું 
આવશે 

નીવતવવષર્ક 

૨૬૬
 
  

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬ 

શ્રી મળૂજીભાઇ 
ભીખાભાઇ ર્જદવ   
મ :- પ્રશ્નાવડા  
તા:- સ ત્રાપાડા  
  
    

પ્રશ્નાવડા ર્ામે પીજીવીસીએલ દ્વારા 
નાખવામાું આવેલ વાર્ર જર્જરરત હોર્ 

અવારનવાર ફોલ્ટ થતાું હોર્ જૂન ું વાર્રરિંર્ 
બદલવા બાબત   

પીજીવીસીએલ કાર્ગપાલક 
ઇજનેર, 
વવભાર્ીર્ 
કચેરી, 
વેરાવળ 

પ્રશ્નાવડા ર્ામમા વષગ ૨૦૧૫-૧૬ મા ૭ રકલોમીટર 
ખ લ્લી એલટી વીજ લાઈનો બદલાવી એરરર્લ બુંચ  
કેબલીંર્ કરવામા આવેલ છે.તથા તબક્કાવાર 
વીજવાર્રો બદલવાની કામર્ીરી હાલ ચાલ  છે.વધ માું 
જણાવવાન ું કે તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જરૂરી લાઇન 
સમારકામ કરી રજૂઆત ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ 
છે. 

હકારાત્મક 

 
 
 


