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

પેટા િવભાગીય કચેર : રાપર, િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે વાય રાવ મોબાઇલ નં:- ૯૭૨૭૭૮૧૫૧૮

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 18, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 નશાભાઇ સામતાભાઇ દૈયા ાગપર  એસ.એસ  માથી  િનકળતા  રનેર

જે..વાય ફડર માં ગેડ ગામની ણ વાંઢો
થોરારવાંઢ,સંામવાંઢ, અને ગેડવાડ િવતાર
ની લાઇન આડેઘડ ખેતરોમાથી હોવાથી ફેરફાર
કર રોડેરોડ કરવા બાબત

થળ પર સવે કર યોય મંજુર લઇ લાઇન ફેરફાર
ની કામગીર કરવામાં આવશે.

સદર લાઇન રોડેરોડ કરવા માટે એચ ટ લાઇન ૬.૫
કલોમીટર લાઈન ઉભી કરવી પડે તેમ છે, પરંતુ જે
જયાએ લાઈન ખેતર માંથી ઉભી કરેલ છે તે સાર
કંડશન મા હોય તેમજ લોકેશન મુજબ વીચ મૂક
ફડરને તાકિલક ચાલુ કરવા માટેની યોય ગોઠવણી
કરવામાં  આવેલ છે.  સદર બાબતે  હાલ માં  કોઈ
લાઈન ઉભી કરવાની જર જણાતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 નશાભાઇ સામતાભાઇ દૈયા ગ ેડ  ગામના  બાલાસર  એસ.એસ  મા ંથી
િનકળતા દેશલપર યોિતામ ફડરમાં વીચ
નાખવા બાબત.

સદર ફડરમાં સવે કર જરયાત મુજબ એ.બી વીચ
લગાવી આપવામાં આવશે

દેશલપર યોિતામ ફડરમાં  જર સમરકામ કર
એક એ.બી વીચ લગાડવી કામ તા ૦૮.૦૯.૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સરપંચ ી ડાભુડા વશાવાંઢમા હાલે રાપર એસએસમાંથી નીકળતા
સઈ એ ફડરમાંથી મળે છે, જેને યોતીામ
અંતગત િવજ મેળવવા બાબત

થળ પર સવે  કર યોય મંજુર લઇ લાઇન ની
કામગીર કરવામાં આવશે.

વશાવાંઢમા હાલે રાપર એસએસમાંથી નીકળતા સઈ
એ  ફડરમા ંથ ી  મળ ે  છ ે  અરજદ ાર  ન ે  ન ં
GUVNL/TECH-2/RNR/2719 DT 30.01.2017
મુજબ જર દતાવે પુરાવા સાથે આર કરવા
જણાવેલ છે અર મયે કંપની ના નીયમ મુજબ
યોતીામ  ફડરમાંથી  વીજ  કનેશન  આપવામાં
આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 દયાબા ભુપતિસંહ વાઘેલા બાલાસર એસ.એસ માંથી  િનકળતા  લોાંણી
ફડર ની એલ.ટ લાઇન માં  બેલા ગામમાં
વાયરગ તેમજ થાભલા બદલવા બાબત

થળ પર સવે કર બાક કામની યોય મંજુર લઇ
કામગીર પૂર કરવામાં આવશે

બેલા ગામ માં  13 જજરત થાભલા બદલાવેલ છે
તથા DDUJGY યોજના હેઠળ એલ ટ એબી કેબલ
૧ કમી તા ૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ લગાવી આપવામા
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 દૈયા રાયમલ અરજણ ભાઇ
(બાલાસર)

બાલાસરમાં આવેલ માર માલીક ના લોટ
વચેથી  બાલાસર  એસ.એસ  માથી  િનકળતા
લોાણી ફડર ની લાઇન ફેરવવા બાબત

થળ પર સવે  કર લાઇન ની કામગીર કરવામાં
આવશે

અરજદાર ને  મુજબ જર દતાવે પુરાવા સાથે
આર  કરવા  જણાવેલ  છે.  અર  મયે  જર
અંદાજપ ભયે આગળની કાયવાહ કરવમા આવછે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 મહાવીરિસંહ ભા
વાઘેલા(બેલા)

ખેતીવાડ  ના  િવજ  કનેશન  નુ ં  ટ.સી
લગાવવા તેમજ િવજ બીલ બાબત

ઓફસ રેકડ તપાસી દવસ ૧૫ માં યોય કાયવાહ
કરવામાં આવશે

સદર ાહકના ખેતીવાડ વીજ કનેકશન માતે ૪૨૦
મીટર એચ ટ લાઈન ઉભી કર તા ૦૪.૧૦.૨૦૧૭
ના રોજ ૧૦ કે વી એ નુ ાસફમર લગાવી વીજ
કનેકશન ચાલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 સરપંચ ી િશરાનીવાંઢ િશરાનીવાંઢ  ના  બાલાસર  એસ.એસ  માંથી
િનકળતા લોાંણી ફડર ની એલ.ટ લાઇન માં
વાયરગ તેમજ થાભલા બદલવા બાબત

થળ પર સવ ે  કર  મંજૂર  લઇ યોય કામગીર
કરવામાં આવશે

સદર  કામ  માટ ે  ૧.૫  કલોમીટર  એબી  ક ેબલ
નાખવાનો થાય છે, તેમજ ૨૦ પોલ બદલવાના થાય
છે, જેના માટે  SI કમ હેઠળ સદર કામગીર તા
૦૩.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 તાલુકા િવકાસ અિધકાર બ ો  ગ ામન ી  ણ  વ ા ં ઢ  ખડ ાવ ા ં ઢ ,
ભીમગુડાવાંઢ અને થરાદવાંઢ માં હાલે રાપર
એસએસમાંથી નીકળતા સુવઈ એ ફડરમાંથી
પાવર મળે  છે,  જેને  જયોતીામ ફડરમાંથી
પાવર આપવા બાબત

થળ પર સવે  કર યોય મંજુર લઇ લાઇન ની
કામગીર કરવામાં આવશે

વાડ  િવતાર માં  છુટ છવાઇ વાંઢો  તેમજ ઘરો
હોવાથી  અરજદાર  ન ે  ન ં  GUVNL/TECH-
2/RNR/2719  DT  30.01.2017  મુજબ  જર
દતાવે પુરાવા સાથે  આર કરવા જણાવેલ છે
અર મયે કંપની ના નીયમ મુજબ યોતીામ
ફડરમાંથી વીજ કનેશન આપવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ધરમિસંહ બહાદુરિસંહ વાઘેલા
(ઉપસરપંચ) ગેડ

બાલાસર એસ.એસ માંથી િનકળતા દેશલપર
ફડર  ની  એલ.ટ  લાઇનમાં  ગેડ  ગામના
જજરત  વાયરગ  તેમજ  થાભલા  બદલવા
બાબત

થળ પર સવે  કર યોય મંજુર લઇ લાઇન ની
કામગીર કરવામાં આવશે

સદર ગેડ ગામ માં ૪૦ જજરત થાભલા બદલાવેલ
છે તથા એલ ટ એબી કેબલ ૧૪ કમી DDUJGY
યોજના  હેથળ  તા  ૨૦.૦૯.૨૦૧૭  સુધીમા  લગાવી
આપવામા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ધરમિસંહ બહાદુરિસંહ વાઘેલા
(ઉપસરપંચ) ગેડ

બાલાસર એસ.એસ માંથી િનકળતા દેશલપર
ફડરના  કબીરનગર  અને  ખંડૉલી  વાંઢ  માં
અલગ ટસી આપવા બાબત

થળ પર સવ ે  કર  યોય મંજૂર  લઇ કામગીર
કરવામાં આવશે

કબીરનગર અને ખંડૉલી વાંઢ ગામતળ ની બહાર
આવતી  હોવાથી  ખેતી  વાડ  ફડર  માથી  પાવર
આપવામા આવે છે. જેમા LST લાગેલ હોવાથી ૨૪
કલાક સગલ ફેઝ પાવાર આપવામા આવે છે. સદર
કામગીર માટે હાલ માં જેવાય માટે નવી ગાઈડ
લાઈન મુજબ સદર અરજદાર ને  જર દતાવે
પુરવા સાથે અર કરવા જણાવેલ છે. અર મયે
ગામતળ ની  બહાર  જેવાય ફડર  માથી  પાવર
આપવાની  નીતી  મુજબ  કામગીર  હાથ  ધરવામા
આવશે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

11 ધરમિસંહ બહાદુરિસંહ વાઘેલા
(ઉપસરપંચ) ગેડ

બાલાસર એસ.એસ માંથી િનકળતા દેશલપર
ફડરમાં આવતા ગેડ ગામની નાગલપર વાંઢ
માં  જતી  વીજલાઈન ગેડ  તરફથી  આવતી
હોવાથી ફેરફાર કર દેશલપર ણ રતા થી
અલગ થી નવી લાઇન નાખવા બાબત

થળ પર સવ ે  કર  યોય મંજૂર  લઇ કામગીર
કરવામાં આવશે

સદર કામ માટે એચ ટ લાઇન ૨ કલોમીટર લાઈન
ઉભી કરવી પડે  તેમ છે,  પરંતુ  હાલ જે  જયાએ
લાઈન ખેતર માંથી ય છે તે સાર કંડશન મા
હોય  તેમજ  લોકેશન  મુજબ  વીચ  મૂક  ફડરને
તાકિલક  ચાલુ  કરવા  માટેની  યોય  ગોઠવણી
કરવામાં  આવેલ છે.  સદર બાબતે  હાલ માં  કોઈ
લાઈન ઉભી કરવાની જર જણાતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ધરમિસંહ બહાદુરિસંહ વાઘેલા
(ઉપસરપંચ) ગેડ

ગેડ વોટરવસ કનેકશન હાલમા એ. ફડર
પરથી હોતા ૨૪ કલાક ના જે..વાય ફડર
માથી આપવા બાબત

થળ પર સવ ે  કર  યોય મંજૂર  લઇ કામગીર
કરવામાં આવશે

ગેડ વોટરવસ કનેકશન ગામટળ ની બહાર હોઇ
અરજદાર  ને  નં  GUVNL/TECH-2/9/Water
Work/796/13.07.2017 મુજબ જર દતાવે
પુરાવા સાથે આર કરવા જણાવેલ છે અર મયે
કંપની ના નીયમ મુજબ યોતીામ ફડરમાંથી વીજ
કનેશન આપવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 દયાબા ભુપતિસંહ વાઘેલા
(બેલા)

બાલાસર એસ.એસના લોાણી જે..વાય માંથી
બેલા ગામને પાવર મળે છે, તો બેલા ગામને
માટે અલગ ફડર કરવા બાબત

થળ પર સવ ે  કર  યોય મંજૂર  લઇ કામગીર
કરવામાં આવશે

બેલા  ગામને  હાલ  લોાણીપાવર  જેવાય  માથી
પાવર આપવામા આવે છે સદર ફડર ના ટેકનીકલ
પેરામીટર ચકાશતા તે ફડર ના એપીયર ૫૩ જેલા
જ હોય હાલ માં  કોઈ લાઈન તેમજ અલગ ફડર
ઉભી કરવાની જર રહેતી નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન
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14 સરપંચ ી માણાબા િ ચ ો ડ  એસ .એસ  મ ા થ ી  િ ન કળત ા
માણાબા.ફડરના  કુંભારયા,પેથાપર,માણાબા
િવતાર  ની  લાઇન જંગલ તથા  ખેતરમાંથી
િનકળતી હોવાથી ફેરફાર કર રોડેરોડ કરવા
બાબત.

થળ પર સવ ે  કર  યોય મંજૂર  લઇ કામગીર
કરવામાં આવશે

િચોડ એસએસ માંથી નીકળતા માણાબા ફડર ના
કુ ંભારયા  પેથાપર ,  માણાબા િવતાર ની  લાઈન
જંગલ િવતાર માંથી નીકળતી હોવાથી ફેરફાર કર
રોડેરોડ કરવા માટે ૬ ક મી એચ ટ લાઇન ઉભી
કરવી પડે તેમ છે. પરંતુ હયાત લાઇન સાર હાલત
મા હોય, તેમજ સદર ફડર કોઇ કારણસર ફોટ માં
ય તો તાકાિલક સમારકામ કર ફડર નો પાવર
સલાય ચાલુ કરવામાં આવે છે જેથી સદર લાઇન
િસટ કરવાની જર નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 સરપંચ ી માણાબા માણાબા ગામે હજરત ઓરબીયા પીર દરગાહ
નુ  કામ  પુણ  થયા  િવના  િવજ  બીલ  ની
નોટસ આપવા બાબત

યોય  તપાસ  કર  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

જે તે સમયે A કેટેગર મા એટમેટ ભરપાઇ થયેલ
છે  સદર કામ માટે  ૨ કમી એચટ લાઈન ઉભી
કરવાની થાય છે જે  ટેકનીકલ ફસીબલ પણ ના
હોતા સદર કામગીર થયી શકે તેમ નથી તેમજ જે
બીલ ભુલ થી ચાલુ થાઇ ગયેલ હોય તે પણ બંધ
કર નાખેલ છે તથા અરજદાર ને ભરેલ રકમ પરત
લેવા માટે ણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

16 કરમશીભાઇ આંબાભાઇ વૈદ
મુખ ી (રાપર તાલુકા કેસ
)

રાપર સબ ડવીઝન માં ટાફ ની ઘટ પુણ
કરવા બાબત

સમ  અિધકારને  રજુઆત  કર  યોય  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

એસઓ ૪ પમાણે ટાફ સેટ અપ નો લેટર લખેલ
છે

િનકાલ
ટાફ વધારવા

17 રબાર વ દેવા (મેવાસા
િશકાગો ટાઉનશીપ)

ાહક નંબર ૩૮૬૬૬/૦૦૧૦૬/૨ એરયસ બાક
હોતા  ર-કનેશન  કરવા  માટે  હતા  કર
આપવા બાબત.

બે હતા કર આપેલ જે પૈક આજ રોજ એક હતો
ભરાવી આપી ર-કનેશન કરેલ છે.

બે હતા કર આપેલ જે પૈક આજ રોજ એક હતો
ભરાવી આપી ર-કનેશન કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 ગોવા સોમા રબાર (મેવાસા
િશકાગો ટાઉનશીપ)

ાહક  નંબર  ૩૮૬૬૬/૦૦૧૦૨/૦  ર-કનેશન
કરવા  બાબત.

સદર ાહક નું િવજચોર નું કલમ ૧૩૫ મુજબ િવજ
બીલ બાક હોતા રકમ ભરપાઇ કયેથી ર-કનેશન
કર આપવામાં આવશે.

સદર ાહક નું િવજચોર નું કલમ ૧૩૫ મુજબ િવજ
બીલ બાક હોતા રકમ ભરપાઇ કયેથી ર-કનેશન
કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


