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

પેટા િવભાગીય કચેર : વરતેજ, િવભાગીય કચેર : ભાવનગર રલ, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 12/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ કે વાળાંક - ૯૮૭૯૨૦૧૯૪૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 32, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 32, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી બી. કે. ગોહલ – વરતેજ

મો.નં. ૯૯૦૯૯૭૬૪૯૫
મેઈન ગેટથી પી..વી.સી.એલ. કચેર સુધીનો
રતો આર.સી.સી./યવિથત કરાવવો

સદર રતો જેટકો કંપનીની માિલકનો છે. તેથી તેને
ણ કર યોય કરાવવામાં આવશે.

પ નં:૪૧૭૮ તા:૧૯/૭/૨૦૧૭ ના  રોજ કાયપાલક
ઈજનેર ી, જેટકો ને સદર બાબત અંગે ણ કરેલ
છ ે .  ત ેમજ  અેની  કચ ેર  ારા  પ  નં :૪૨૩૨
તા:૨૬/૭/૨૦૧૭ થી પણ ઉપરોત કચેર ને  સદર
બબાતે અવગત કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

2 ી નરેશભાઈ ગોિવંદભાઈ
ઈટાલીયા, સરપંચી લાખણકા

હાલ લાખણકા ગામને ભીકડા JGY માં ડેલ
છે.  તેને  ૧૧  કે.વી.  આયોટા  ફડરનો  વીજ
પુરવઠો આપવો

તા.૧૪-૭-૨૦૧૭ ના રોજ આયોટા ફડર અને ભીકડા
ફદારનું શટ ડાઉન લઇ કામગીર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી બી. કે. ગોહલ – વરતેજ વરતેજ માલેી નદ અને રાઘવેિસંહની વાડ
પાસે વરતેજ એ..ના ૧૧ કે.વી. ફડરના બે
થાંભલા સીધા કરવા.

તા.૧૫-૭-૨૦૧૭ ના રોજ સામાય સંગો હશે તો તે
દવસે સદર કામગીર કરાવવામાં આવશે.

વરતેજ માલે ી નદ પાસે ૧૧ કેવી ના બે થાંભલા
તા:૧૨/૮/૨૦૧૭ ના રોજ સીધા કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી બી. કે. ગોહલ – વરતેજ દ ેવીપ ુજક  વાસ-સોડમિતયા  િવતારમા ં
ઝ ુપપિનુ ં  વીજકરણ  અને  ઝુપડપી
કનેશન  આપવા

વરતેજ ામ પંચાયત ારા સદર િવતારના મકાન
ધારકોની યાદ આયા બાદ સવે કર િનયમોનુસાર
ઘટતી કામગીર કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 ી મહેિસંહ અજુભા ગોહલ,
મો.નં.૯૯૦૪૮૨૩૧૭

કદેજથી શામપરાના રતે આવેલ T/C અવાવં
જયાએ હોવાથી ગામમાં અંદર મુકવું.

ગામ અને  શેર  ભૌગોિલક પરિથિત અને  તાંિક
જરયાત મુજબ િનણય કરવામાં આવશે.

તા:૨૪.૮.૧૭ ના રોજ થળ ચકાસણી કરતા ૧૧ કેવી
લાઈન તથા ટસી કરદેજ શામપરા ગામની સાંકડ
શેર  માં  િશટ થઈ શકે  તેમ નથી.  આથી સદર
રજૂઆત મુજબ ટસી ફેરવી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચી મેરાભાઇ -
સમઢયાળા, સુભા – ખરકડ

સમઢયાળા ગામે ાથિમક શાળાની ૧૧ કે.વી.
લાઈન દુર કરવી

સદર કામગીર D.I.S.S. કમ હેઠળ મંજુર મયે
આગળની કામગીર કરવામાં આવશે.

D.I.S.S. કમ અંતગત સદર કામગીર ની તાંિક
મંજુર મેળવેલ છે અને સદર કામગીર માટેનો જર
માલસામાન પણ ઠેકેદાર ને આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
7 ધરમશીભાઈ ખોડાભાઈ પટેલીયા ૧૧ કે.વી. ખાતાડ JGY માંથી વાલુકડ ગામને

વીજ પુરવઠો મળે છે તેના બદલે ૧૧ કે.વી.
ભીકડા JGY ફડરમાં ગામને ફેરવવા બાબત

૧૧ કે.વી. ખાટડ JGY માં વાળુકડ જુનાપદાર, નાના-
મોટા ખોખરા એમ કુલ ચાર ગામ જ આવે છે અને
તેનું એપીઅર લોડગ તાંિક ધારાધોરણ મુજબ છે.
આમ છતાં, ખાટડ JGY ફડરનું જર મેઈટેનસ
કામગીર કરવામાં આવશે.

૧૧ કેવી ખાટડ યોતીામ નુ મરામત ની કામગીર
૨૮/૭/૨૦૧૭ અને ૨૯/૭/૨૦૧૭ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 નાભાઈ – સરપંચી કરદેજ ૧૧ કે.વી. વરતેજ AG ફડર ગામ માંથી જૂની
ગડર લાઈન દુર કરવા બાબત

સદર કામગીર  D.I.S.S. કમ હેઠળ મંજુર લેવા
માટે T.D.O. ીનો ભલામણ પ મયે આગળની
કામગીર થઇ શકશે. આથી T.D.O. ીનો ભલામણ
પ સરપંચી કરદેજ ારા વરત રજુ કરવો.

DISS  કમ  અતગત  સદર  કામગીર  ની  મંજુર
માટેની દરખાત પ નં:૪૦૫૫ તા:૧૯/૭/૨૦૧૭ ના
રોજ વતુળ કચેર ને મોકલેલ છે. જેની તાંિક મંજુર
પણ મળેલ છે. આમ, લાઈન િશટંગ ના  નુ
િનવારણ લાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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9 મોહનભાઈ ઉકાભાઈ પટેલીયા તળાવની  પાળે  ઉખાલાના  રતે,  સમશાન
નક જયોિતામ માંથી વીજ ડાણ આપવા
બાબત

હાલના  પવતમાન  િનયમ  અનુસાર  ખેતીવાડ
િવતારમાં એક જુથમાં પંદર કે તેથી વધારે મકાનો
રહ ેતા  હોય  અને  ત ેવો  ારા  વીજ  કન ેકશનો
મેળવવાની અર કરવામાં આવે તો GUVNL , ટેક-
૨, RNR-૨૭૧૯ તા.૩૦-૧-૨૦૧૭ મુજબ આપી શકાય.

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 સુભા ગોહલ – ખરકડ ખરકડ ગામે નવાપરા િવતારમાં ખેતીવાડ ૧૧
કે.વી. લાઈન રહેણાકય મકાન ઉપરથી પસાર
થાય છે તે દુર કરવું

સદર કામગીર D.I.S.S. કમ હેઠળ મંજુર મયે
આગળની કામગીર કરવામાં આવશે.

DISS  કમ  અતગત  સદર  કામગીર  ની  મંજુર
માટેની દરખાત પ નં:૪૦૫૫ તા:૧૯/૭/૨૦૧૭ ના
રોજ વતુળ કચેર ને મોકલેલ છે. જેની તાંિક મંજુર
પણ મળેલ છે. આમ, લાઈન િશટંગ ના  નુ
િનવારણ લાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

11 સુભા ગોહલ – ખરકડ મેઈન  બરમાં  પા ંચ  થાંભલા  જુના  અને
બરમાં નડતરપ હોય યોય કરવું.

થળ  સવ ે  કર  થળપરિથિત  મુજબ  તા ં િક
યોયતાના ધોરણે કામગીર કરવામાં આવશે

મેઈન બરમાં થળ ચકાસણી કરેલ છે પરંતુ મેઈન
બર નો રતો સાંકડો હોય પોલ ફેરવી શકાય તેમ
જણાતું નથી, આથી સદર પોલ ફેરવેલ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 સુભા ગોહલ – ખરકડ િશવપરા  િવતારમા ં  ૨૦  જ ેટલા  ઘરોન ે
જયોિતામ ફડરના પાવર માંથી વીજકરણ
કરવું

િશવપરા  િવતારના  રહશોના  રહેણાકના  દાખલા,
ઓળખનો પુરાવો,  જમીન માિલકનો પુરાવો,  એ-૧
ફમ િવગેરે સાથે એક સાથે અર કયા બાદ તાંિક
મંજુર મેળવી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 સજુભા વલુભા – ખરકડ
(સુભા)

T/C  આંબાથી  નક  હોય  વારંવાર  ડ.ઓ.
ઉડતા હોય તે ાસફમર આગળ ફેરવવું

સદર કસામાં યિતગત  હોય સદર T/C ફેરવવા
માટે જે કઈ રકમ ભરવાની થાય તે ભરપાઈ કયા
બાદ  આગળની  કાયવાહ  થઇ  શકે.  આથી  સદર
થળનું સવે કર અંદાજપ પાઠવવામાં આવશે. તે
અરજદારે ભરપાઈ કરવાનું રહેશે.

સદર  અતગત થળ મુલાકાત લેતા ટ.સી નુ
થળ ફેરફાર કરવાની જરત જણાય આવતી નથી
અને સદર ટ.સી ને નડતરપ અંબા ની ડાળ કાપી
ને ડ.ઓ. ની જર મરામત ની કામગીર પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 સુભા ગોહલ – ખરકડ – ખાટડ ૧૧  કે.વી.  ખેતીવાડ  કણકોટ  AG  ફડરમાં
અિનયિમત લાઈટો રહેતી હોય યોય કરવું

હાલ ૧૧ કે.વી. ખેતીવાડ કણકોટ  AG ફડરમાં 
કટંગ કામગીર ઈમરજસી બેઈઝથી કરવામાં આવે
છે. તેમજ જર મરામત અંગેની કામગીર કરાવવામાં
આવશે.

૧૧  ક ેવી  કણકોટ  ખેતીવાડ  ફડર  પરના  ઝાડ
કાપવાની કામગીર કરેલ છે અને જર મરામત ૬
પીન અને ૫ ડક જર મરામત પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 સુભા ગોહલ – વાળુકડ ખુમાનિસંહની દુકાન પાસે ૧૧ કે.વી. લાઈન દુર
કરવા બાબત

થળ  સવ ે  કર  થળપરિથિત  મુજબ  તા ં િક
યોયતાના ધોરણે કામગીર કરવામાં આવશે

સદર રજૂઆત અવયે તા:૧૨.૮.૨૦૧૭ ના રોજ થળ
તપાસ કરતા ખુમાનિસંહ ના ઘર પાસે આવેલ ૧૧
કેવી લાઈન ખુબજ સાંકડ શેર માં હોય ફેરવી શકાય
તેમ નથી. આમ છતાં અકમાત ન થાય તે માટે ૧૧
કેવી લાઈન નીચે ગાડગ તા ૧૪/૮/૨૦૧૭ ના રોજ
નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 સરપંચી અધેવાડા લાલુભા સરપંચીના ઘર પાસેથી LT લાઈનના
જજરત થાંભલો દુર કરવા

નવો થાંભલો ઉભો કરને સદર ફરયાદનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 સરપંચી અધેવાડા ભરવાડવાડામાં પડ ગયેલ પોલ ઉભો કરવો નવો થાંભલો ઉભો કરને સદર ફરયાદનો િનકાલ
કરેલ છે.

પછેગામ  ખેતી-વાડ  ફડરના  વાયરો  બદલવા
માટેની સવે ની કામગીર હોય કામગીર પૂણ થયે
વાયર બદલાવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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18 સુભા ગોહલ –ખાટડ ખરકડથી  ખાટડ  રોડ  ઉપર  ભુપતિસંહ
મુલુભાની વાડના વાળ અને ઢાળયું હોવાથી
AB કેબલ નાખવો ૧૧ કે.વી. JGY

થળ  સવ ે  કર  થળપરિથિત  મુજબ  તા ં િક
યોયતાના ધોરણે િનણય કરવામાં આવશે

ભૂપતિસંહ મુળુભા ની વાડ માં લાઈન ને નડતર પ
ઝાડ ની ડા કાપી નાખેલ છે. તેમજ સવે કરતા
હાલમાં  એ.બી.કેબલ  નાખાવની  જરયાત  જણાતી
નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

19 સરપંચી અધેવાડા ઉકાભાઈ મેભાઈ પરમાર લારવાળાના ઘરની
લાઈટ બંધ હોય યોય કરવુ

ઉકાભાઈ મેભાઈ પરમાર લારવાળાના ઘરની લાઈટ
માટે સિવસ બદલાવીને પાવર ચાલું કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 મુખી વિતક પાક વિતક પાક –ર માં T/C મેઈટેનસ કરાવવું
તથા ઢલા ગાળા ખચવવા.

વિતક પાક –ર માં નવું ડસયુન બોસ મુકવી
અને  ઢલા  ચાર  ગાળા  ખેચાવી  કામગીર  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 મુખી હલપાક હલપાક  સામે  ૧૧ કે.વી.  લાઈનમાં  લીમડાના
ઝાડ હોઈ દુર કરવા

હલપાક સામે ૧૧ કે.વી. લાઈનમાં લીમડાના ઝાડ દુર
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

22 મુખી હલપાક ૧૧  ક ે .વી.  સીદસર  અબન  ફડરમા ં  વીજ
પુરવઠો જળવાઈ રહે તેવી કાયવાહ કરવી .

૧૧ કે.વી. સીદસર અબન ફડરમાં વીજ પુરવઠોનું
સાતય જળવાઈ રહે તે માટે મેઈટેસ કામગીર
ચાલું છે. તેમજ તેના માટે વીજ પુરવઠો બંધ કરવો
જર  હોય  દૈિનક  યુઝ  પેપરમાં  હેરાત  આપી
મેઈટેસ કામગીર  હાથ ધરવામાં  આવે  છે  અને
ભિવયમાં સદર કામગીર ચાલુ રહેશે.

૧૧  કેવી  સીદસર  અબન ફડર  ની  મરામત ની
કામગીર ૨૧/૭/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

23 ધીભાઈ ધામેલીયા – સીદસર મુકેશભાઈ ધામેલીયાના મકાન પાસેના ખુલા
વાયર દુર કરવા

મુકેશભાઈ ધામેલીયાના મકાન પાસેના ખુલા વાયર
દુર કરવામાં આવેલ છે અને ટ લાઈટનું કેબલથી
ડાણ આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

24 ધીભાઈ ધામેલીયા – સીદસર ના  કોડરન્સના  વીજ  ડાણમાં  સાંધા
હોવાથી સિવસ બદલાવવી

ના કોડરન્સના વીજ ડાણમાં સાંધા હોવાથી
તેની જયાએ  ABC કેબલ નાખી ફરયાદ િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

25 ધીભાઈ ધામેલીયા – સીદસર નદોશાનંદ  સોસાયટમાં  કેબલ નીચા  આવી
ગયેલ છે તે ચા લેવરાવવા

નદોશાનંદ સોસાયટમાં કેબલ નીચા આવી ગયેલ છે
તે  ચા  લેવાય ગયેલ  છે  અને  સદર  ફરયાદનુ ં
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

26 ગોપાલભાઈ (પશુઆહાર
દુકાનવાળા)

અમાર દુકાનની સામે કેબલના ગાળા ખુબ જ
નીચે ઢળતા છે. તેનું યોય િનરાકરણ કરવું.

ગોપાલભાઈની દુકાનની સામે કેબલના ગાળા ખુબ જ
લા ંબા  હોવાથી  ણ  થા ંભલા  ઉભા  કર  સદર
ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

27 સંજયભાઈ ડાંખરા રમેશભાઈ (DY.S.P.)ના ઘર પાસે પટેલપાક,
હાઈ વોટેઝ થાય છે. તેનો િનકાલ કરવો.

રમેશભાઈ (DY.S.P.)ના ઘર પાસે પટેલપાક, હાઈ
વોટેઝ થવાનું મૂળ કારણ ૧૧ કે.વી. સીદસર અબન
ફડર અને  ૧૧  કે.વી.  લાખણકા ફડરના ોિસંગના
વાયર હતા જેથી ચાર ગાળાના ખુલા વાયરો દુર
કર નમળજળવાળું T/C વધુ કેપેસીટનું મૂક ચાર
ગળાના  ABC કેબલ નાખી સદર ફરયાદનું  સુખદ
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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28 ી બી. કે. ગોહલ – વરતેજ િશવરંજની પાક  –  ર ને આયોટા  JGY માંથી
પાવર મળે છે. જયારે િશવરંજની પાક – ૧ ને
૧૧ કે.વી. નવાગામનો પાવર મળે છે. આથી
િશવરંજની પાક – ર ને નવાગામમાંથી પાવર
આપવા િવનતી.

િશવરંજની પાક  –  ૧ નું  T/C વધુ કેપેસીટનું  કર
િશવરંજની પાક – ર ની LT લાઈન સાથે ડ સદર
ફરયાદનું સુખદ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

29 ગેમાભાઈ આહર રાજપરા જયોિતામ ફડરમાં રાજપરા ખોડયાર
મંદરને પાવર આવતો હોય રિવવારે પુકળ
માણસો  આવતા  હોય રિવવારે  વીજકાપ ન
રાખવા બાબત

ભિવયમાં  રાજપરા  JGY  ફદારનો  વીજ  પુરવઠો
રિવવારના દવસે ઈમરજસી િસવાય બંધ કરવામાં
આવશે નહ તેમજ સદર ફડરની મેઈટેસ કામગીર
ચાલુ  છે.  તેથી  વીજ  પુરવઠામા ં  સાતય  પૂણ
જળવાય તેવા યાસ ઇફેટવ રતે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

30 હરભાઈ ઝંઝાડયા માર વાડમાં ઢલા વાયરને ખચી યોય કરવા
તથા લાઈનને નડતર વૃો કપાવવા બાબત

હરભાઈ ઝંઝાડયાની વાડમાં  એક થાંભલો ઉભો
કરવી ણ ગળાના વાયર ખચી જર  કટંગ
કરવામાં  આવેલ છે.  આમ સદર ફરયાદનુ ં  સુખદ
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

31 ધીભાઈ ધામેલીયા – સીદસર સીદસર ામ પંચાયત લાઈનને નડતર વૃ
કપાવવા બાબત

સીદસર  ામ  પંચાયતમાં  લાઈનને  નડતર  વૃ
કપાવવામાં આવેલ છે. આમ સદર ફરયાદનું સુખદ
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

32 મુખી હલપાક - મુખી
વિતક પાક – ૧-૨

૧૧ કે.વી. લાઈનના શટ ડાઉનની ણ યુઝ
પેપરમાં સીધ કરવા બાબત

૧૧ કે.વી. લાઈનના શટ ડાઉનની ણ યુઝ પેપરમાં
સીધ સૌરા સમાચાર યુઝ પેપરમાં  કરવામાં
આવે છે. જેમ કે તા.૧૦-૭-૨૦૧૭ ના રોજના શટ
ડાઉન  અંગેની  હેરાત  તા.૯-૭-૨૦૧૭  ના  રોજ
સીધ કરવામાં આવેલ હતી જ. જે આપના યાને
આવેલ નથી આમ સદર ફરયાદ પાયા િવહોણી છે.
તેમજ ભિવયમાં શટ ડાઉન લેવાનું હશે યારે તે
અંગે યુઝ પેપરમાં સીધ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જનરલ માહતી


