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

પેટા િવભાગીય કચેર : ધાર-૨, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

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

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મનસુખભાઈ પી.ભુવા, પૂવ

ધારાસય ી, ધાર
મો.૯૮૭૯૬૨૩૦૦૭

દલખાણીયા  ગામના  ખેડૂત  ી  રવભાઈ
હરભાઈ  સુખડયા  ને  ખેતીવાડ  વીજ
ડાણમાં ઘાણા લાંબા સમયથી લોડ ઘટાડો
કરવાની માંગણી કરેલ હોવા છતાં લોડ ઘટાડો
ના મંજુર કરવા બાબત.

ખેડુત ાહક ી રવભાઈ હરભાઈ સુખડયા ની
લોડ ઘટાડાની માંગણી મુજબ દવસ-૭ માં તેમના
લોડ  ઘટાડાની  મંુરની  કાયવાહ  પૂણ  કરવામાં
આવશે

ખેડુત ાહક ી રવભાઈ હરભાઈ સુખડયા ની
લોડ ઘટાડાની માંગણી મુજબ જર તાંિક મંજૂર
લઇ તા.૦૧.૦૮.૧૭ થી તેમનો લોડ ઘટાડો ૧૦ હોપા
માંથી ૫ હો.પા.મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ી િવઠલભાઈ કેશુભાઈ બુટાણી,
મુ.દલખાણીયા મો.૯૯૨૪૦૭૧૬૬૮

સેમરડ  ફડરમાં  આવેલ  “પંખા  ુપ”  માં
જજરત ખેતીવાડ વીજલાઈનના તાર બદલવા
બાબત.

અરજદારી  રજુઆત  મુજબ  જજરત  ખેતીવાડ
વીજલાઈન ના તાર બદલાવી યોય મેટેનસ કર
આપવામાં આવશે.

સેમરડ ફડરમાં  આવેલ  “પંખા ુપ” માં  જજરત
ખેતીવાડ વીજલાઈનના તાર તા.૨૪.૦૮.૧૭ નાં રોજ
બદલાવી જર મેટેનસની કામગીર પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી પરષોતમભાઇ શામભાઈ
રાણપરયા, મુ. ગોિવંદપુર

અમાર તા.૦૮.૦૮.૦૬ ની નવું ખેતીવાડ વીજ
ડાણ  મેળવવાની  માંગણી  અવયે  સવ ે
નં.૮૮/૨ પૈક ૧ વા જમીનમાં આવેલ કુવા
ઉપર એક વીજ ડાણ ચાલુ હોય બીજું વીજ
ડાણ આપવામાં આવેલ નથી. પરંતુ સદર
કુવો અમારા ભાઈઓ ના સંયુત ખાતે હોય
બી ભાઈના નામે બીજું વીજ ડાણ આપવું.

એક જ કુવા ઉપર બીજું વીજ ડાણ આપી શકાય
નહ  પરંતુ  અરજદારના  નામે  ની  માંગણી  સંદભ ે
ઉપલી  કચેર  પાસેથી  જર  માગદશન  મેળવી
કંપનીના િનયમ મુજબ આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

અરજદારી પાસેથી જર દતાવે પુરાવા મેળવી
ચકાસતા  િનયમાનુસાર  વીજ  ડાણ  આપવાપા
જણાયેલ  હોય  તાકાિલક  અંદાજપ  પાઠવવામાં
આવશે, જે  ભરપાઈ થતા વીજ ડાણ ચાલુ કર
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 ી રાભાઈ બોઘાભાઇ મેવાડા,
મુ,ખીસર

અમારા  ૮૮૧૬૯/૦૦૩૧૪/૫  ાહક  નં.વાળા
NRGP વીજ ડાણમાં તા.૧૧.૦૭.૧૭ ના રોજ
.૪૪૭૫૬=૦૦ નું  પેડગ યુનીટનું  વીજબીલ
એકસાથે  આપવામાં  આવેલ  છે  જે  ખરેખર
યોય નથી.આ બાબતે યોય ઉકેલ લાવવો.

સદર ાહકના વીજ ડાણના વીજ બીલ અવયે
ઓફસ રેકડમાં ાહકનો વીજ વપરાશ તેમજ પાછલા
વીજબીલ  ચકાસી  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

સદર અરજદારનાં  વીજ ડાણ નો  ઓફસ રેકડ
ચકાસતા તેઓને આપવામાં આવેલ વીજબીલ યોય
જ છે. આ બાબતે અરજદારને બ સમજ આપી
નાયબ ઈજનેર ધાર-૨ ારા તેમને હતા કર આપેલ
છે  અને  જે  હતાની  રકમ  પેટ ે  અરજદાર  ારા
.૨૦,૦૦૦/- ભરપાઈ કર આપેલ છે.બાકની હેણી
રકમ બે માસમા ભરપાઈ કરવાની કરવાની બાંહેધર
આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 ી અિનભાઈ કુંજડયા,
મુ.બોરડ

સમુહખેતી  યોિતામ  અને  દલખાણીયા
યોિતામ ફડર ખેતીવાડમાં  રપેરગ હોય
તોય અવાર નવાર બંધ કરવામાં  આવે છે.
જેથી યોિતામ ફડર અને ખેતીવાડ ફડરના
ોિસંગ દુર કરવા.

સમુહખેતી યોિતામ અને દલખાણીયા યોિતામ
ફડરમાં  તમામ  ોિસંગનુ ં  સવ ે  કરાવી  એચ.ટ.
એરયલ બંચ કેબલ નાંખવા માટે જર દરખાત
તૈયાર કર તેની તાંિક મંજૂર મેળવી ોિસંગ દુર
કરવા માટેની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સમુહખેતી યોિતામ ફડરમા ૨૮ અને દલખાણીયા
યોિતામ ફડરમા ૨૯ જેવાય ટુ  એ ોિસંગ
આવેલ છે. સદર તમામ ોિસંગ એચ.ટ.એબી કેબલ
નાંખી દુર કરવા માટેની કામગીર તા.૧૨.૧૦.૧૭ ના
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે. જેથી ફડર ોિસંગ ને
કારણે  ફોટ  એટેડ  કે  સમારકામ  માટેના  વીજ
અંતરાયો નીવર શકશે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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6 ી અિનભાઈ કુંજડયા,
મુ.બોરડ

બ ો ર ડ   ગ ામ ે  એલ .ટ  .  લ ાઈન  અન ે
એચ.ટ.લાઈન એક જ પોલ ઉપર છે  જેથી
અવાર નવાર તાર ભેગા થાય છે આથી શય
હોય તો એચ.ટ.લાઈન ગામની બહાર શીટ
કરવી.

સદર રજુઆત સંદભે  જર થળ તપાસ કર 
લાઈન શીટ કરવી શય હશે તો જ જર તાંિક
મંજૂર મેળવી લાઈન શીટ કરવાની કાયવાહ શ
કરવામાં આવશે.

હયાત  યોિતામ  વીજ  લાઈન  ગામથી  બહાર
ખેતીવાડ િવતારમાં શીટ કરવી યોય નથી. બોરડ
ગામે ગામ માંથી પસાર થતી યોિતામ વીજ લાઈન
ના તાર એબી કેબલ ારા બદલાવેલ છે તેમજ તેની
નીચે થી પસાર થતી હળવા દબાણની વીજ લાઈન
ના તાર પણ એબી કેબલ ારા નાખવામાં આવેલ
છે. જેથી અકમાત ની સંભાવના નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

7 ી અિનભાઈ કુંજડયા,
મુ.બોરડ

રાી  દરયાન લાઈન ફોટમાં  હોય  નાઈટ
શીટના ટાફ ારા સમયસર રપેરગ કરવામાં
આવતું નથી તેમજ અધુર કામગીર કરવામાં
આવે છે.

સદર બાબતે નાઈટ શીટ ડયુટના ટાફને જર
કડક સુચના આપવામા આવશે તેમજ આવી બાબત
યાનમા  આયે  જર પયે  તેમની  સામે  ફરજમાં
બેદરકાર બદલ િશત ભંગના પગલા પણ લેવામાં
આવશે.

સદર બાબતે નાઈટ શીટ ડયુટના ટાફને જર
કડક સુચના આપવામા આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

8 ી અિનભાઈ કુંજડયા,
મુ.બોરડ

૧૧  કેવી  નકેર  એ ફડરના  “ભોળાભાઈ
િવરભાઈ કુંજડયા” વાળા ખેતીવાડ ુપના
એલ.ટ.લાઈનના જુના તાર બદલવા બાબત.

સદર ખેતીવાડ ુપના જુના તાર બદલી આપી યોય
મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

૧૧ કેવી નકેર એ ફડરના “ભોળાભાઈ િવરભાઈ
કુંજડયા” વાળા ખેતીવાડ ુપના એલ.ટ.લાઈનના
જુના  તાર  તા.  ૦૯/૦૯/૧૭  ના  રોજ  બદલાવી
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
ભાડેર

૧૧ કેવી કોઠા પીપરયા યોિતામ ફડરની
લાઈન ગામની વચેથી  પસાર થાય છે  તે
ગામ બહાર શીટ કરવી.

સદર રજુઆત સંદભે  જર થળ તપાસ કર 
લાઈન શીટ કરવી શય હશે તો જ જર તાંિક
મંજૂર મેળવી લાઈન શીટ કરવાની કાયવાહ શ
કરવામાં આવશે.

સદર થળ પર નાયબ ઈજનેર ારા તપાસ કરતા
સદર ૧૧ કેવી લાઈન અય થળે શીટ થઇ શકે
એમ નથી. તેમછતાં, અકમાતની સંભવના િનવાર
શકાય તે માટે સદરહુ લાઈનના થાંભલાને િસમેટ
કટનું ફાઉડેશન ભર ગામમા પસાર થતી લાઈન
ના ૮ પાન નીચે ગાડગ કર આપવાની કામગીર
તા. ૩૦.૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

10 ી દેવશીભાઈ વીરભાઈ વોરા,
મુ.ભાડેર

પી.ડ.સી.ખેતીવાડ  વીજ  ડાણનું  કોટેશન
ઘણા સમયથી ભરપાઈ કર દધેલ છે પરંતુ
આજ  દન  સુધી  કનેશન  મળેલ  નથી.જ ે
તાકાિલક આપવું.

સદર  બાબતે  રેકડ  ચકાસી  ાહકને  વીજ  ડાણ
આપવાની તાકાિલક કાયવાહ કરવામાં આવશે.

અરજદારનાં પી.ડ.સી.વીજડાણ સંદભે જર લાઈન
કામગીર તા.૨૯.૦૮.૧૭નાં રોજ શ કરવામાં આવેલ
છે જે ૩૧.૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

11 ી લાલભાઈ વેકરયા, કસાન
સંઘ મુખ, ધાર.

ી મુકેશભાઈ ભીખાભાઈ ગજેરા  મુ.ફાચરયા
એ ખેતીવાડ  વીજ  ડાણમાં  ઘાણા  લાંબા
સમયથી લોડ ઘટાડો કરવાની માંગણી કરેલ
હોવા  છતાં  લોડ  ઘટાડો  મંજુર  ના  મળવા
બાબત.

ી મનુભાઈ રણછોડભાઈ ગજેરા મુ.ફાચરયા ની લોડ
ઘટાડાની  માંગણી  મુજબ  તેમના  લોડ  ઘટાડાની
મંુરની કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવશે

ી મનુભાઈ રણછોડભાઈ ગજેરા મુ.ફાચરયા ની લોડ
ઘટાડાની માંગણી મુજબ જર તાંિક મંજૂર લઇ
તા.૧૧.૦૮.૧૭ થી તેમનો લોડ ઘટાડો ૨૦ હોપા માંથી
૧૦ હો.પા.મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

12 ી અિનભાઈ કુંજડયા,
મુ.બોરડ

મીઠાપુર ફડરમાં “કાબા નારણ’ ની વાડ પાસે
આવેલ  ડ.ઓ.ની  ડપી  નદના  બી કાંઠે
ફેરવવા બાબત.

સદર રજુઆત સંદભે જર થળ તપાસ કર તાંિક
રતે  શય હશે  તો સદર ડઓ ડપી શીટ કર
આપવામાં આવશે.

થળ તપાસ કરતા ણકાર મળેલ છે કે જે કાંઠે
વીજ લાઈન ના બે ફાંટા પડે છે તે જયાએ ડઓ
ડપી મુકવામાં આવેલ છે. તે તાંિક રતે યોય છે.
હયાત ડઓ ડપી સામેના કાંઠે ફરાવવા તાંિક રતે
શય નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


