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

િવભાગીય કચેર : નખાણા , વતુળ કચેર : ભુજ , તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ. કે. વોરા કાયપાલક ઈજનેર પીવીસીએલ નખાણા કછ મો. ૯૬૮૭૬૬૨૦૪૧

રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 વીર લાલ જબુવાણી –

કાદયા મોટા , તા. નખાણા
મો. ૯૪૨૭૭૬૧૫૫૧

અરજદારી ના વીર લાલ જબુવાણી ા.
નં.  ૮૬૦૩૦/૦૦૨૬૫/૩  ના  વીજ  ડાણ  નુ
જજરત ટસી ચર બદલવા બાબત

ઉપરોત અરજદારની અર ના અનુસંધાને  થળ
મોજણી કરને જજ રત DP ચર બદલવા માટે
નો જર ોજેટ નંબર ૨૦૯૧૯૩ થી બનાવેલ છે.
જેને સમ કચેર થી મંજુર મેળવી ૧૫ મી એિલ
સુધીમાં આ કામ પૂણ કરવાં આવશે.

આજે રોજ તારખ ૧૦-૪-૧૮ નાં રોજ જજ રત DP
ચર બદલવાનુ કામ પૂણ કર નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 શાંિતલાલ કાન કેશરાણી મુ.
પો. નખાણા મો. ૯૪૨૭૪૩૩૪૬૩

અરજદારના િપતાી કાન હંસરાજ કેશરાણી
ન ો  ખ ેત ીવ ાડ   વ ીજ  ડ ાણ  ા .  ન ં .
૮૬૧૫૬/૧૦૦૧૬/૪ માં  ાહક તકરાર િનવારણ
ફોરમ ના ચુકાદા  માણે  વળતર ની રકમ
જમા થવા અંગે.

ખેતીવાડ ના ૫૦% વળતર જમા કરવા માટે  E-
URJA BILLING SYSTEM નો ૫૩ નંબર નો કોડ
(સરકાર  રાહત/  વળતર)  CGRF  ના  ચુકાદા  ના
સમયથી  જ  બંધ  હોવાથી  અરજદારને  વળતર
(રલીફ) આપી શકાય તેમ નથી. સદર બાબત જે તે
સમયથી જ ઉપલી કચેરમાં પડતર છે. જેનો યોય
િનણય  આયેથી  આ   નુ  િનવારણ  આવશે.
હાલમાં ખાતામાં બલ બાક હોવાથી , નામ બદલી,
લોડ વધારો, ઘટાડો વગેરે કામ થી શકતા નથી તો
અરજદાર વાંધા સાથે આ રકમ ભરેતો નામ બદલી
નુ  કામ  કર  આપવાના  આવશે  તથા  ભિવયમાં
યોય િનણય આયે આ રકમ વળતર આપવાની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

.  ૯૬૬૮.૦૦  ઉપરોત  ાહકી  ના  ખાતામા ં
ખેતીવાડ ની વળતરની રકમ જમા અપાયેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 શાંિતલાલ કાન કેશરાણી મુ.
પો. નખાણા મો. ૯૪૨૭૪૩૩૪૬૩

ઉપરોત અરજદારના ખેતીવાડ માંથી પસાર
થતી

નખાણા  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ના  ૬૬  કેવી
નખાણા  સબ ટેસન માંથી  પીયોણી  AG  ફડર
નીકળે  છે.  હાલમાં  PGVCL  માં  SKJY  કમ માં
ખેતીવાડ વીજ ફડરો ના વાયરો બદલવાનું  કામ
ચાલુમાં છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના લયાંક માં પીયોણી
ખેતીવાડ વીજ ફડર ને િસલેટ કર જર મંજુર
સમ કચેરએ થી મેળવી આગામી નાણાકય વષ
૨૦૧૮-૧૯ માં જર સમારકામ તથા જજ રત વાયરો
બદલવાનું કામ પૂં કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 શાંિતલાલ ગોપાલ નાયાણી –
િવથોણ, તા. નખાણા-કછ મો.
૯૪૨૮૮૯૬૯૮૩

નખાણા  પેટા  િવભાગીય  કચેરમાં  POS
મશીનની સુિવધા આપવી

નખાણા પેટા િવભાગીય કચેર માટે POS મશીન
લેવા માટેની માંગણી મુકેલી છે. સલન બેક તરફથી
ના ં  વા ંધા  માણપ  મયા  બાદ  આ  મશીન
ઉપલધ કરાવવા માં આવશે.

હાલ GUVNL ારા SBI તથા BOI ના જ PoS મશીન
ઉપલધ કરાવેલ  છે.  નખાણા  સબ ડવીઝનમાં
BOB ના PoS મશીન પણ ઉપલધ કરાવવા માટે
G U V N L ન ે  પ   ન .  પ ી  વ ી સ ી એ લ /
એકાટ/કેશ/૩૯૪, તા. ૦૪/૦૪/૧૮ થી સાદર ભલામણ
કરેલી છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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5 શાંિતલાલ ગોપાલ નાયાણી –
િવથોણ, તા. નખાણા-કછ મો.
૯૪૨૮૮૯૬૯૮૩

એટમ ેટ  માટ ે  ાટ  ની  જયાએ  ચેક
વીકારવો

હાલના સંગોમાં ખેડૂતો તથા ગામડાના અરજદારો
ચેક િસટમ થી સંપૂણ વાકેફ ન હોવાથી ચેક બાઉસ
ની  ઘટનાઓ બને  છે.  જે  ગુનાહત  કૃય  તરકે
થાિપત  થાય  છે.  તેમજ  ભાવપક  નાં  નાણા
ભરપાઈ થયા બાદ ચેક બાઉસ થવાથી વીજ ડાણ
આપવાની ાયોરટ માં  પણ સમયા સય છે.
ત ેમજ  હાલમા ં  ૧૦૦૦૦  િપયા  થી  વધુ  રોકડ
વીકારવાની મનાઈ હોવાથી ચેકની જયાએ ડમાંડ
ાટ નો આહ રાખવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 શાંિતલાલ ગોપાલ નાયાણી –
િવથોણ, તા. નખાણા-કછ મો.
૯૪૨૮૮૯૬૯૮૩

ખેતીવાડ અરજદારોને  ર. એડ. થી ભાવ
પક મોકલવું

ખેતીવાડ  ના  નવા વીજ ડાણ ,  લોડ વધારા,
શીટગ  ના  વગેર ે  ભવ  પક  અરજદાર  ારા
દશા વ ેલા  સરનામા ં  ઉપર  ર.  એડ.  થી  જ
મોકલવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 શાંિતલાલ ગોપાલ નાયાણી –
િવથોણ, તા. નખાણા-કછ મો.
૯૪૨૮૮૯૬૯૮૩

િવથોણ ૬૬ કેવી પસાર થતા દેવીસર AG ફડર
ના જજ રત થાંભલા વાયરો બદલાવીને જર
સમારકામ કામ કરવું.

પીવીસીએલ  કંપનીની  SKJY  યોજના  હ ેઠળ
ખેતીવાડ  વીજ ફડર ના જજ  રત વીજ વાયરો
બદલવાનું કામ હાલમાં ચાલુ માં છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯
ના લયાંકમાં દેવીસર વીજ ફડર ને િસલેટ કરને
જર મંજુર સમ કચેર એ થી મેળવીને આગામી
નાણાકય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં આ કામ પૂણ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 લોહાર િસિધક નાથા- સરપંચી,
આમારા ામ પંચાયત મો.
૯૭૩૭૧૪૦૩૫૪

આમારા ગામે નવાવાસ િવતારમાં આવેલ ૬૦
જેટલા ઘરોમાં લો-વોટેજ ની સમયા અંગે.

આ િવતારના ટોટલ ૬૦ જેટલા મકાનોમાં ટોટલ ૭
જેટલા હળવા દબાણના ગાળામાં એક ફેઇઝ થી વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવતો હતો. જે હવે ી ફેઇઝ
એલ.ટ. એબી કેબલ નાખીને ણ ફેઇઝ માં લોડ
િવભાજન  કરેલ  છે.  લો-વોટેજ  ની  સમયા  નુ ં
સમાધાન કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

9 લોહાર િસિધક નાથા- સરપંચી,
આમારા ામ પંચાયત મો.
૯૭૩૭૧૪૦૩૫૪

આમારા ગામ મયે નવા વાસ િવતારમાં રોડ
લાઈટ નુ મંજુર થયેલ કામ પૂણ કરવા અંગે.

આમારા ગામ મયે નવાવાસ િવતારમાં રોડ લાઈટ
નુ ભાવ પક તા. ૪/૧૦/૧૭ ભરેલું છે. જેમાં કુલ ૧૨
ગાળા નો રોડ લાઈટ નો વાયર ખચીને આ કામ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

10 લોહાર િસિધક નાથા- સરપંચી,
આમારા ામ પંચાયત મો.
૯૭૩૭૧૪૦૩૫૪

આમારા  િવતારમા ં  મફત  નગર  હરજન
િવતારમાં  જજ  રત  થાંભલો  બદલવા  કામે.

આ જજ રત વીજ થાંભલો બદલાવી ને કામ પૂણ
કર નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 લોહાર િસિધક નાથા- સરપંચી,
આમારા ામ પંચાયત મો.
૯૭૩૭૧૪૦૩૫૪

અમારા ગામના વડ નંબર -૬ માં જુના વીજ
વાયરો બદલવા કામે

આમારા ગામમાં વડ નંબર -૬ માં જર મોજણી
કરતા  કુલ-૭  ગાળાના  એલ.ટ.  લાઇનના  વીજ
વાયરો  બદલવાના  થાય  છે.  જેના  જર  ોજેટ
નંબર ૧૪૭૧૦૯ ડડયુ જેવાય માં મંજુર થયેલ છે.
ને આ કામ ૩૧-માચ પહેલા પૂં કરવામાં આવશે.

આમરા ગામ ના વડ નં ૬ માં કુલ ૭ ગાળા નાં
જજરત હળવા દબાણનાં િવજ વાયરો બદલિવ ને આ
કામ તા ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ પુ કર નાખેલ છે.
અરજદારા ના  નું નીરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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12 વરાજ ધનભાઈ નાકરાણી –
મુ. પો.નેા તા. નખાણા મો.
૯૪૨૬૩૬૬૬૬૨

અરજદારના ખેતરમાં ૧૯૮૮ ના રોજ નાખવામાં
આવેલી નડતર પ વીજ લાઈન દુર કરવામાં
આવે તેવી માંગણી

અરજદારના  ખેતર  માંથી  ૧૯૮૮  માં  રવાપર  થી
રામપર  ખેતી  વાડ  ની  વીજ  લાઈન  નાખવામાં
આવેલ જે  હાલમાં  રામપર ખેતીવાડ  ફડર તરકે
ઓળખાય  છે.  અરજદારના  ખેતરમાં  હાલમાં  એક
ડબલ પોલ ચર તથા બે થાંભલા એમ ટોટલ
૧૬૦ મીટર વીજ લાઈન આવેલી છે. આ વીજ લાઈન
નું કામ કંપની નાં િનયમ મુજબ કરેલ હતું. હાલમાં
આ રામપર વીજ ફડર ના વીજ વાયરો બદલવાનું
કામ  SKJY યોજના હેઠળ ચાલુમાં  છે.  અરજદારના
ખેતરમાં  મગફ નો પાક હોવાથી તે સેસન માં
કામ થઇ શકેલ નથી. પાક નીકયા બાદ તે ૧૬૦
મીટર લંબાઈના ગાળાના વાયરો બદલાવીને જર
સમારકામ પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર લાઈન અરજદાર નાં ખેતર માં આશરે ૧૯૮૮
પહેલા થી નાખવા માં આવેલ છે,જે હાલમાં રામપર
એ ફડર તરકે ઓળખાય છે. આ લાઈન ઈંડયન
ઇલેસીટ એટ ૨૦૦૩ નાં પેટા કલમ ૧૬૪ (જુનો
ટેલીાફ  એટ) મુજબ મળેલ સતાની  એ ઉભી
કરવામાં આવેલ છે. આથી આ લાઈન નું  વળતર
મળવા  પા નથી  આમ છતાં  તમો  આ લાઈન
ખસેડવા માંગતા હોય તો રવાપર પેટા િવભાગીય
કચેરનો સંપક સાધવા િવનંતી તાંિક રતે  શય
હશે તો આ માટે નો િનયત ખચ ભરપાઈ કયા બાદ
આ લાઈન ખસેડવા  ની  કામગીર  હાથ  ધરવામાં
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 માધવ શી- અક – મુ.
પો.નારાયણ સરોવર મો.
૯૪૨૭૭૬૦૭૦૩

પરમાનંદ  હર  શી  નામના  યિત  ના
મકાનમાં તેની ણ બહાર તેની સહ કરને
ગેરકાયદેસર  વીજ  ડાણ  લઈને  છેતરિપંડ
કરવા બાબત તથા તે અંગે ના આનુસંિગક
દતાવે પુરા પાડવા બાબત.

દયાપર પેટા િવભાગીય કચેર માં  હર શીના
નામનું વીજ ડાણ ા. નં. ૮૬૭૨૧/૦૦૧૪૯/૭ થી
આપવામાં  આવેલ.સદર વીજ ડાણ ૨૧/૦૯/૧૯૯૬
નાં રોજ ચાલુ થયેલ. ઉપરોત વીજ ડાણમાં જે તે
વખતે  અરજદાર  ારા  રજુ  થયેલ દતાવે (A1
ફોરમ, મકાનનો દાખલો વગેરે) હાલમાં કચેરના રેકડ
માં ઉપલધ નથી. જે તે વખતે ઈબી ના િનયમ
મુજબ વીજ ડાણ ચાલુ કરેલ. બાદમાં અરજદાર ી
પરમાનંદ હર શી ારા આ વીજ ડાણ કાયમી
ધોરણે રદ કરવા માટે તા. ૦૭/૧૧/૨૦૧૭ નાં અર
કરવામાં  આવતા વીજ મીટર તથા સિવસ વાયર
ઉતાર રેકડ ઉપર આ વીજ ડાણ કાયમી રતે રદ
કર  નાખેલ  છે .  હાલમા ં  આ  વીજ  ડાણ  ના ં
ઓરનલ દતાવે ઓફસ રેકડ માં ન હોવાથી
અરજદારને પાઠવી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ
જનરલ માહતી

14 મહેિસંહ ભેભા ચુડાસમા-
લોટ નં. ૯૫/૧ લીમડા શેર-૭
, ભુજ-કછ મો. ૯૪૨૭૨૦૮૬૩૯

અરજદાર ારા તા. ૨૧/૧૨/૧૬ ના રોજ વાગોઠ
ગામે નવું ખેતીવાડ વીજ ડાણ માંગેલ છે.
તે મેળવવામાં સમયગાળો ખુબ િવલંબ હોઈ
તે અંગે માહતી મળવા બાબત.

જય ભારત સહ જણાવવાનુ ં  કે  તમરો   ખુબ
લાંબો તેમજ મહદઅંશે નીિતિવષયક છે. આમ છતાં
તમોએ તા. ૨૧/૧૨/૧૬ ના રોજ અર કરેલ છે. તો તે
બાબતે જણાવવાનુ કે હાલમાં નલીયા પેટા િવભાગીય
કચેર ૨૦૧૩ સુધીની અરઓના વીજ ડાણ અપાઈ
ગયેલ છે. વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ટોટલ ૧૬૩ જેટલા
નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણો નો લયાંક અપાયેલ
છે. તમારો અનુમ નંબર હાલ ની પડતર અર ઓ
માં  ૨૫૨  છે.  આમ,  વષ  ૨૦૧૮-૧૯  મા ં  તમારો
સમાવેશ  થઈ  શકે  તેમ  નથી.  આમ છતાં  તેના
પછના  વષ  માં  તમને  વીજ ડાણ મળે  તેવી
શયતા  છે  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણો  ના  લયાંક
સરકાર  ી  તરફથી  જે  તે  કચેરઓમા ં  પડતર
અરઓની સંયાના આધારે ફાળવવામાં આવતા ફંડ
નાં આધારે આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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15 અશોક ડ. મહેર,- સપના
નગર –ગાંધીધામ-કછ. મો.
૯૯૭૮૯૧૯૭૫૩

સુથર ખેતીવાડ ફડરમાં નવું એલ.એસ.ટ.સી.
ાસફમર  ચાલુ  કરવા  તેમજ  ૧૫  જેટલા
ખેડૂતોએ નવા િસંગલ ફેઇઝ વીજ ડાણ ની
અરઓ  કર ેલ  છ ે .  ત ેમન ે  અરઓ  ની
કાયવાહ કરવા બાબત.

આગાઉ તમાં ફડર (ખુડો એ ફડર) કોઠારા S/S
માંથી  આવેલ  હતુ ં  યારે  તેના  એલ.એસ.ટ.સી.
ાસફમર ચાલુ  હતુ ં  ફડર  નો  લોડ  વધી  જતા
તમાં  નવું  સુથર  ખેતીવાડ  ફડર  સાંધાણ  S/S
માંથી ચાલુ થયેલ છે. હાલમાં તમારા ફડરમાં ચાર જ
લાઈટગ વીજ ડાણ આવેલા છે. તેમજ નવી કોઈ
િસંગલ ફેઇઝ લાઈટગ ની અરઓ કોઠારા પેટા
િવભાગીય કચેર માં નધાયેલ નથી જેની નધ લેશો.
આમ છતાં  કંપની ની હાલની નીિત મુજબ બધા
ખેતીવાડ ફડર ને એલ.એસ.ટ.સી. કરવાનું  છે તે
મુજબ તમારા ફડર માં એલ.એસ.ટ.સી. ચાલુ કરને
િસંગલ ફેઇઝ વીજ સલાય આપવાનું કામ ૩૧ માચ
પહેલા પૂં કરવામાં આવશે જેની નધ લેશો.

એલએસ ટસી ાંફમર તા ૨૭/૦૩/૨૦૧૮નાં  રોજ
ચાલુ કરને ખુડો ખેતી વાડ ફડર માં િસંગલ ફેઇઝ
પાવર સલાઇ ચાલુ કરેલ છે. અરજદારના  નું
નીરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

16 એધુ હા જત મુ. પો. તલ તા.
નખાણા મો. ૯૫૩૭૬૫૯૭૮૫

ઘર વપરાશ નો નવુ ં  વીજ ડાણ મળવા
અંગે

હાલમાં  પીવીસીએલ  કંપનીમાં  સૌભાય  યોજના
હેઠળ નવા ઘર વપરાશનાં વીજ ડાણો આપવાની
કાયવાહ ચાલુમાં છે. અરજદારને જર આધારપુરાવા
સાથે પેટા િવભાગીય કચેરનો સંપક કરવા જણાવેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

17 ભાઈલાલ પી અબોટ મુ.પો.
નખાણા

નખાણા પેવી ક માં  વીજ બલ ભરણાની
બાર પર લાંબી લાઈન હોતા વધારાની બાર
ચાલુ કરવી

જયારે  પેટા િવભાગીય કચેરમાં  વીજ ભરણા માટે
૧૫-૨૦  જણાની  લાઈન  થાય  છે  યારે  ાહકોની
સુિવધા માટે તાતકાલીક બીજું કાઉટર ચાલુ કરવાની
સુચના પેટા િવભાગીય કચેરને અગાઉથી અપાયેલ
જ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી


