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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : કયાણપુર, િવભાગીય કચેર : દેવભૂિમ ારકા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 25/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.એસ.ચૌધર ૯૯૨૫૨૧૦૦૯૯

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 14, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 14, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 કારાભાઈ િવરાભાઈ રાજપરા

મો.૯૭૩૭૮૦૪૪૦૯
પાવર ચોર ની નોટસ મ નથી અરજદારી  કારાભાઈ  િવરાભાઈ  રાજપરાને  પાવર

ચોરના  પ ુરવણી  બીલ  અન ે  ત ેની  નો ટસ
તા .૦૨ .૦૮ .૨૦૧૭  ના  રોજ  બ  આપેલ  છ ે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

2 ખીમાં વીરા મો. ૯૫૮૬૯૯૧૫૧૧ પાવર ચોર ની નોટસ મ નથી અરજદારી  ખીમાભાઈ  િવરાભાઈને  પાવર  ચોરના
પુરવણી બીલ અને તેની નોટસ તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના
રોજ બ આપેલ છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

3 આહર હમીર પરબત મો
૯૦૬૭૫૮૪૪૪૪

ી  હમીર  પરબત  આહર,  ગામ:કયાણપુર
(ાહક નં.૮૫૭૦૧/૦૨૧૧૯/૦), ૧૨.૫ હો.પા. ના
પીડસી-આરસી કનેકશનનું અંદાજપ આપવા
બાબત

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

તા  ૨૮-૦૭-૨૦૧૭ ના  રોજ  અંદાજપ આપવામાં
આવેલ છે. ૧૬ કેવીએ નું વીજ ાસફમર લગાવી
વીજ ડાણ ચાલુ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 જગદશભાઇ ડેર AG RL ની પડતર અર તથા ોિસંગ બાબત
ના ો

AG RL ની પડતર અર વષ 2015-16 ની 282
નંગ 2016-17 ની 148 નંગ તથા 2017-18 ની 67
નંગ એમ કુલ 497 અર કયાણપુર પેટાિવભાગીય
કચેર માં પડતર છે જેમાં 23 નંગ અર ની વીજ
ડાણ આપવાની કાયવાહ થયેલ છે.તથા કુલ 110
નંગ અરઓ ને સોલર હોમ લાઇટ માં  પાંતર
કરેલ છે જેના અંદાજપકયાણપુર પેટા િવભાગીય
કચેર  ારા  આપવામાં  આવેલ છે.તેમજ બાક ની
પડતર અર ના દતાવે પુરાવા અધુરાશવાલા
હોય  સદર  અરઓની  ફેર  ચકાસી  વીજ  ડાણ
મળવા પા અરઓનું સરંણ અતા મે કર
મંજૂર  અથે  મોકલી  આપવામાં  આવશે.તેમજ  ૧૧
કે.વી.  લાઇનના  ોિસંગ  બાબતે  હાલ  કયાણપુર
તાલુકા ના ફડર માં ોિસંગ દૂર કરવાની કામગીર
ગિત માં છે તેમજ અગાઉ સદર ગામના કયાણપુર
ટાઉન  ફડર  તથા  રાવલ  યોતીગરમ  ફડર  ના
ોિસંગ દૂર કરેલ છે વધુ માં ોસિસંગ દૂર કરવાની
યા િનરંતર ચાલતી યા છે જે માલસામાનની
ઉપલધએ બાક  રહેલ  કામગીર  કર  આપવામાં
આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 જગદશભાઇ ડેર ી રાજસી કાના વ, ગામ: ધતુરયા ના નવા
ખેતીવાડ િવજડાણ અંગે

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

અરજદારના ખેતીવાડ વીજ ડાણ માટે તા ૨૫-૦૮-
૨૦૧૬ ના રોજ ાસફમર ચઢાવી કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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6 નાગા ઉકા ( મા સરપંચ)
૯૯૨૫૭૬૨૦૧૯

૧૧ કેવી ખીરસરા એ ફડર ના ૧૧ ગાળા ના
તાર સડ ગયેલ તે બદલાવવા બાબત

11 કેવી ખીરસરા એ ફડર સાગરખેડુ વષ 2017-
18 માં પસંદગી પામેલ છે જે માટે જર તાંિક
મંજૂર મેળવેલ છે. જેથી અતામ આપી સમરકમની
કામગીર ચાલુ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 અરસી માલદે બેલા ગામ :-
ખીરસરા

સ િ  વ સ  વ ા ય ર  બ દ લ વ ા  બ ા બ ત
૮૫૭૪૩ /૦૦૧૩૮ /૩

અરજદારી  અરસી  માલદે  બેલા,  મુ.ખીરસરાની
રજૂઆત  અવયે  તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ના  રોજ  સિવસ
વાયર બદલાવી ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ેમ કલા કણજરયા
9737823523

સિવસ વાયર બદલવા બાબત ગામ:-ચપર
85706/00159/6

અરજદારી  ેમ  કલા  કણરયા,  મુ.ચપરની
રજૂઆત  અવયે  તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ના  રોજ  સિવસ
વાયર બદલાવી ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 સામતભાઈ આલા ભાઈ ગોજયા
મુ. લાંબા

લા ંબા  ગામનાં  ગોકળ  એ  ુપમા ં  ૧૦૦
કે.વી.એ.  નાં  ટ.સી.  માં  િસંગલ ફેઝ પાવર
સલાય દરયાન લોવોટેજ મળવા બાબત.

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

સદર બાબતે લાંબા ગામ ના ગોકળ એ ુપ માં
ી ફેજ પાવર સલાય દરયાન વોટજ ની માપણી
કરતાં  R  PHASE-  398V B  PHASE-410V Y
PHASE-390 V આવેલ છે જે પેરમીસબલ િલિમટ
માં છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ભોળાભાઈ રામદેભાઈ ચેતરયા
મુ. લાંબા

લાંબા ગામે આવેલ કાઠયાવાડ િવતાર માં
ુપ માં ટ સી 63 કેવીએ માં ઊભા કરેલ 19
પોલ નું કામ પૂણ કરવા બાબત

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

સદર લાઇનનું સંપૂણ સમારકામ તા ૨૮-૦૮-૨૦૧૭ ના
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 લગારયા દનેશ ભાઈ જેઠા ભાઈ
મુ. ગણેશ ગઢ મો.
9879878522

BPL િમટર મળેલ હોવા છતાં બલ આવતું
નથી રડંગ:- 772 kwh

થળ  પરની  ચકાસણી  તેમજ  કચેરએ  ઉપલધ
દતાવે  પુરાવાઓ  ચકાશી  સદર  અરજદારની
અરનો  િનકાલ  તા.  ૧૫.૦૯.૨૦૧૭  સુધીમાં  કર
આપવામાં આવશે

થળ  પરની  ચકાસણી  તેમજ  કચેરએ  ઉપલધ
દતાવે પુરાવાઓ ચકાશી સદર અરજદારનો ાહક
નંબર-  ૮૫૭૧૪-૦૦૫૬૪-૩  પાડેલ  છે.  જેથી  સદર
ાહકને  આવતી  બિલંગ  સાઈકલથી  વીજબલ
આપવાનું  ચાલુ  થઈ  જશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 અરજન કેશવ કણજરયા મુ.
સૂયવાદાર મો 9979256564

પાદરવાળુ ં  (હરજનવાસ)  ુપ  માં  વાયર
ચપલા તાકાિલક બદલવા તથા .અરજન કેશવ
કણજરયા  ુપ  ના  વાયર  સેકલ  થા ંભલા
બદલવા બાબત બાબત

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

તા 5-10-2017 ના રોજ ૬૩ કેવીના સદર એલટ
ગ્પ નુ ં  કુલ ૧૮ પોલ નવા કરેલ તથા તમામ
એલતી ગ્પની લાઇન,ટસી ચર બદલવાનું કામ
ઠેકેદાર ી રાધેનરાયણ ઇલે વકને  ોજેકટ ન
૧૯૫૦૮૫ મંજૂર કર સપેલ જેનું કામ તારખ ૫-૧૦-
૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 કામધેનુ ગૌ શાળા ટ ગામ :-
ગઢકા

ગૌ શાળા ટ નું  વીજ કનેશન મેળવવા
બાબત

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

સદર વીજ ડાણ બાબતે તાંિક મંજૂર માટે ની
યા ગિત હેઠળ હોય સદર અર ના અનુસંધાને
અરજદર ને ખૂટતા દતાવે પુરાવા જેવા કે િલજ
પેટે આપેલ જમીન અથવા ભાડા પા પેટેના હુકમ
ની કલેટર ી અથવા મામલતદારી ની સહવા
નકલ  સામેલ  ન  હોવાથી  પેટાિવભાગીય  કચેર
કયાણપુર  ારા  અરજદાર  ને  પ  ારા  ખૂટતા
દતાવે રજૂ કરવા અંગે જણાવેલ હતું. પરંતુ ખૂટતા
દતાવે રજૂ કરેલ ન હોય આગળની કાયવાહ થઈ
શકેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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14 મફતિસંહ હમીરિસંહ ડે ગામ
:-માલેતા

કેનેડ ફડર મેટેનસ કરવા તેમજ ોસિસંગ
દૂર  કરવા  બાબત  તથા  િશવમ  ઇલેક ્ ક
એચ.વી.ડ.એસ કેનેડ ફડર ની ધીમી કામગીર
બાબત

જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

કયાણપુર સબ ડિવઝન હેઠળ આવતા કેનેડ એ
ફડર અને અય યોિતામ ફડરો અલગ અલગ
થળોએ આવેલા.૩૮ ોિસંગો પૈક જરયાત મુજબનાં
૨૨ ોસીગો દુર કરવામાં આવેલ છે. કયાણપુર સબ
ડિવજન હેઠળ આવતા કેનેડ એ. ફડરમાં  ગત
નાણાકય  વષ  ૨૦૧૬-૧૭  દરયાન  ૧૯.૭  ક.મી.
એચ.ટ. લાઈન, ૦૩.૫ ક.મી. એલ.ટ. લાઈન અને
૩૧ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ હતું.
વધુમાં ચાલુ નાણાકય વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરયાન ૬.૨
ક.મી.  એચ.ટ.  લાઈન,  ૨.૧ક.મી.  એલ.ટ.  લાઈન
અને ૧૪ નંગ ટ. સી. નું સમારકામ કરવામાં આવેલ
છે. અને જે આવનાર સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે.જે
સતત ચાલુ રહેતી કયા છે. વધુમાં કેનેડ ખેતીવાડ
ફડરનું નાણાકય વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં એચ.વી.ડ.એસ.
કરવાનું  આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે અંતગત
હાલમાં મંજુર થયેલ ૧૮૦ પૈક ૫૫ વીજ ાસફમરનું
કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


