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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગીર ગઢડા, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 19/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

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 મનસુખભાઈ ડાયાભાઇ હરપરા

ગામ: ાબાવડ
મનસુખભાઈ ડાયાભાઇ હરપરા ના ખેતીવાડ
વીજડાણ લાઈન પસાર કરવાના વાંધા ના
કારણે  અટકેલુ ં  છે  તે  વીજડાણ  આપવા
બાબતે

સદર  અરજદાર  ને  ૧૧  કે.વી.  ની  લાઈન  પસાર
કરવામાં  વાંધો લીધેલ છે અને ખેતર ની બાજુમાં
એલ.ટ. લાઈન પસારથતી હોવાથી સદર અરજદાર
૧૦૦ ના ટેપ પર એલ.ટ.લાઈનમાંથી વીજડાણ
આપવામાં  કોઈ વાંધો નથી એવી બાહધર આપી
સદર કેસ નીોપોજલ ઉપર ઓફસે  મંજુર માટે
મોકલી.  મંજુર  લઇ  સદર  અરજદાર  ને  એલ.ટ.
લાઈનમાંથી ખેતીવાડ વીજડાણ આપવું

અરજદારી નું મંજુર થયેલ ખેતીવાડ વીજ ડાણ
માટે લાઈન ઉભી કરવા સમયે અય ખાતેદારો ારા
વાંધો લેવામાં  આવેલ. જે  કેસ ડએમ રફર થતા
તેઓી ના હુકમ અનુસાર અય જયા એ થી વીજ
લાઈન પસાર કરવી પરંતુ અય જયા એથી વીજ
લાઈન પસાર કર શકાય તેમ નહ હોય નક ની
હળવા દબાણની વીજ લાઈન માંથી  વીજ ડાણ
આપવા માટે  ટેપ પેપર ઉપર સંમિત આપવા
ણ કરવામાં આવેલ છે. જે તેઓ ારા રજુ કરવામાં
આવેલ નથી. જે ટેપ પેપર સંમિત અરજદાર ારા
રજુ કયે કંપની ના િનયમાનુસાર સમ અિધકાર ની
મંજૂર લઇ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 અમભાઈ રાભાઈ
ગામ:ઘોડાવડ

ઘોડાવડ ગામ જંગલખાતા માં આવેલ છે ગામ
મા ં  લગભગ  ૮૦  જેટલા  ઘરવપરાશ  ના
વીજડાણછે તેમ છતાં આજદન સુધી અમો
ખેતીવાડ  ફડરમાંથી  વીજડાણ આપેલ છે
અમોને  યોિતામ  લાઈનમાંથી  વીજડાણ
આપવા

યોિતામ યોજના ના અમલમાં  આવી તે  સમયે
ઘોડાવડ ગામ ને યોિતામ સાથે ડવા થાંભલા
પણ ઉભા કરાયેલ હતા પરંતુ જંગલખાતા એ લાઈન
ઉભી કરવા દધેલ ન હતી જર દરખાત હાડ કોપી
તેમજ ઓન લાઈન કરવામાં આવેલ છે.જેને મંજુર
મળતા આપના ગામ ને યોિતામ ફડર માંથી વીજ
ડાણ આપવા માં આવશે

ઘોડાવડ ગામને યોિતામ ફડરનો વીજ પુરવઠો
પૂરો પાડવા માટે જર સવેણ કરવામાં આવેલ છે
જ ે  અનુસાર  હયાત  ૧૧  ક ેવી  ોણ  વોટરવક સ
યોિતામ ફડર સાથે કોદયા ગામ ખાતેથી ડાણ
કર જંગલ આરત િવતાર સુધી ૪.૫ કમી વીજ
લાઈન ઉભી કર યારબાદ જંગલ આરત ૩.૬ કમી
િવતારમાંથી પસાર થતા હયાત ખેતીવાડ ફડરમાં
જર જણાતી જયાએ મીડ પાન પોલ ઉભા કર
હયાત ખેતીવાડ ફડરના પોલ ઉપર જ ૧૧ કેવી
એરયલ બંચ કેબલ નાખવા માંક /ટેક/૪૪૭૩
તા. ૨૬.૦૬.૨૦૧૭ થી હાડ કોપી માં સંબંિધત નાયબ
વન સરંકી, ગીર (પૂવ) િવભાગ, ધાર ને મંજુર
અથે  દરખાત કરવામાં  આવેલ છે.  તેમજ માંક
એફપી/જે/વીઇલેક/૨૭૩૮૫/૨૦૧૭  તા.  ૨૫.૭.૨૦૧૭
થી  ઓન લાઈન  દરખાત  પણ  ફાઈલ  કરવામા ં
આવેલ છે.  જેને  મંજૂર  મયે  ઘોડાવડ  ગામ ને
યોિતામ  ફડર  નો  વીજ  પુરવઠો  ચાલુ  કર
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
ફોરેટ

3 અમભાઈ રાભાઈ
ગામ:ઘોડાવડ

ઘોડાવડ ખેતીવાડ માં  નવા વીજડાણ ન
આપવા બાબત

ઘોડાવડ ગામ ની જમીન જંગલ ખાતા માં આવતું
હોવાથી  જંગલ ખાતા નું  ના વાંધા માણપ
આપવામાં  રજુ  કરવામાં  આવેલ નથી.  જેથી  વીજ
ડાણ આપી શકાય નહ.

િનકાલ
ફોરેટ
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4 હષદભાઈ હરભાઈ રબડયા
ગામ: ગીર ગઢડા

મારા  સોલાર  પંપમાં  ૩  મહનાપેહલા  પાણી
કાઢતુ ં  બંધ  થવાથી  અમોએ  સોલાર  ની
એજસી ને તેિલફોિનક ણ કરેલ તેઓ તપાસ
કરવા આવેલ તથા મોટર તથા પંપ રપેર
કરવા હેતુ  લઇ ગયેલ ૩ દવસ નુ ં  કહ ૩
મહના સુધી આવેલ નથી ૨ દવસ પેહલા પંપ
લાયા પણ અહ સુધી મોટર લાયા નથી.

ક ં પન ી  મ ા ં  ણ  કય ા   બ ા દ  આપ   ી  એ
પી..વી.સી.એલ. કંપની માં ણ કરાવી. યારબાદ
હાલ પી..વી.સી.એલ. સોલાર કંપની ારા ફોલો અપ
લઇ  ૨ દવસ માં  નું િનરાકરણ ના થાય તો
સોલાર ની કંપની ને પેનટ કરવામાં આવશે

સોલાર કંપની ારા સમયા નું િનવારણ તા. ૨૪/૮/૧૭
ના રોજ િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

5 કાળુભાઈ વશરામભાઈ મકવાણા
ગામ: વેળાકોટ

૧૧ કે.વી. ખેતીવાડ લાઈન નો તારતૂટ ગયેલ
છે. તે મારા ભાઈ ના ખેતર માં છે તે સાંધવા
દેતો નથી

નાયબ ઈજનેર ી પેહલા વાંધા લેનાર ને મડ વાયર
સાંધવામાટે વાત કરશે. અને છતાં તે નહ માને તો
પોલીસ બંદોબત લઇ વાયર સાંધી દેવામાં આવશે

અરજદાર ના ખેતર માં તૂટેલ વાયર તા ૦૪.૦૮.૧૭
ના રોજ સંધી અને વીજ પુરવઠો ચાલુ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 મનસુખભાઈ સવ ભેસાણીયા
ગામ ભાખા

ભાખા ામ પંચાયત ારા પાણી પુરવઠા માટે
વીજ ડાણ માંગવામાં  આવેલ છે  તે  હ
સુધી મળેલ નથી

GWSS નું  ના વાંધા માણપ પી..વી.સી.એલ
ઓફસે પહચાડ યારબાદ તમોને પાણી પુરવઠાનું
વીજ ડાણ આપવામાં આવશે

સદરહુ  વીજ  ડાણ તા.  ૧.૮.૧૭  ના  જ માંનુ ંર
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 હરભાઈ વલભભાઈ દુધાત
ગામ;ગીર ગઢડા

ગીર ગઢડા ગામ માં  પટેલ પરા િવતારમાં
અમુક િવતાર માં સિવસ લાંબી છેતો યાં
થાંભલા નાખવા બાબત

યાં સિવસ ૩૦ મીટર થી વધુ લાંબી હોય યાં
તાકાિલક પણે થાંભલા ઉભા કર દેવામાં આવશે

જર જણાતી ૩ જયાએ વીજ પોલ ઉભા કર તા.
૪.૮.૧૭ ના રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 લાખા પોલા વાઘેલા ગામ: ફૂલકા હેથ સેટરની લાઈન િશટ કયાં બાદ ૧૧ કે.વી
ની લાઈન મારા ઘર ની નક થી પસાર
થાય છે તેથી તેને દૂર કરવા બાબત

હેથ સેટર ની લાઈન િશટ કયા બાદ યાં લાઈન
ઉભી કરવામાં આવી છે તે તમારા કપાઉડ થી ૬
મીટર દુર છે તથા ૧૧ કે.વી ABC કેબલ છે તેમ છતાં
 કોઈ જયા એ તમોને નડતર થતી હશે તો તેને
દુર કરવામાં આવશે

સદરહુ  કામગીર  તા.  ૪.૮.૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કર
ફરયાદ િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

9 લાખા પોલા વાઘેલા ગામ: ફૂલકા મારા ઘર ની સામે ડ.ઓ. મુકેલ છે તે દુર
કરવા બાબત

આપની  ઘર ની  બાજુમાં  રહેલ  ડ.ઓ.  તાકાિલક
ધોરણે દુર કરવામાં આવશે

સદરહુ  કામગીર  તા.  ૪.૮.૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કર
ફરયાદ િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
10 રાજેશ રણછોડ ડાભી ગામ:

સનવાવ
સનવાવ ગામમાં મેન બર માં સિવસ લાંબી
છે તો થાંભલા નાખી આપવા બાબત

તાકાિલક ધોરણે સવે કર આપના ગામમાં થાંભલા
ઉભા કર દેવામાં આવશે

સનવાવ ગામમાં  મેઇન બર માં  લાંબી સિવસ
વાળા ાહકો માટે કુલ દસ પોલ ઉભા કર તા :
૧૧.૦૯.૧૭ ના રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ડાયા ગોિવંદ કો ગામ: દર પાવર ચોરના બીલ માં રાહત કરવા બાબત
તથા  ઘરવપરાશ  નુ ં  વીજ  ડાણ  આપવા
બાબત

આપને પાવર ચોર માં પકડાયેલ છો અને તેનું બીલ
આપને  આપેલ છે  તો રાહત હેતુ  લોકાદાલત માં
જવાનું રેહશે. તથાવીજ ડાણ માટે આપને પેહલા
નાણા ભરપાઈ કરવા પડશે યારબાદ  આપની
આવક ઊચી હોય તો આપ ઝુપડપી યોજના તથા
 આપ BPL BPLબી.પી.એલ. માં આવતા હોય તો
આપને મફત માં મ શકે

વીજચોર પુરાવાની બલ ના નાણા ભરપાઈ થેયલ
નથી વાથી વીજ ડાણ મ શકે નહ.

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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12 દવભાઈ છોડવાડયા ગામ:
જરગલી

૨૦૧૫ માં  મારા ખેતર માં  વીજ લાઈન માં
પાક થવાથી પાક માં અગ લાગેલ હતી તેના
માટે  થયેલ નુકસાન માટે  પી..વી.સી.એલ.
એ કાયદેસર ની કાય વહ કરેલ છે. એજસી
ારા અમોને એક જ હતો ચુકવવામાં આવેલ
છે તો વળતર ચુકવવા બાબત

એજસી સાથે ફોલો અપ લઇ અરજદાર ને જદ થી
વળતર અપાવાવવું  તથા એજસી િવ કાયદેસર
ની કાયવાહ કરવામાંઆવશે

ઓરએટેલ ઇસયોરસ કંપની ની લોકલ ઓફસ
રા ટેલીફોનીક જણાવેલ કે સદર અરજદાર ને િનયમ
મુજબ િપયા ૪૫૬૦૦/- ચુકવી આપેલ છે .હવે કોઈ
રકમ ચુકવવા  ની  રહેતી  નથી  .  તેમછતાં,  પણ
ગીરગઢડા સબ ડિવઝન ારા ઓરએટેલ કંપનીની
હેડ  ઓફસ ને  સદર  કેસ  અંગેની  સંપૂણ  િવગત
જણાવવા માટે પ લખેલ છે તેમજ અરજદારીને
પ માંક ગીરગઢડા/ટેક/૫૩૧૪ તા. ૪.૯.૨૦૧૭ થી
ણ કરેલ છે.

િનકાલ
અકમાત વળતર

13 કનુભાઈ શામભાઈ રાદડયા ખેતીવાડ વીજ ડાણ માં મીટર ફોટ થતા
છતાં મોટું બલ ભરવા બાબત

સાદર ાહક નું મીટર તપાસ કર તાકાિલક ધોરણે
બદલાવેલ હતું તથા મીટર લેબ માં ચકાયા બાદ
મીટર ફોટ હેર કરાયું છે હવે તેઓ ને તેઓ ના
વપરાશ બાદ કરતા વધારાના િપયા બીલ માં જમા
આપવામાં આવશે

અરજદારને વીજ વપરાશ બાદ કરને તફાવત ની
રકમનું વીજ બલ તા. ૨.૮.૧૭ ના રોજ આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

14 કનકિસંહ બાલુભાઈ નકુમ ગામ:
વડિવયાળા

વડિવયાળા ગમે ખેતીવાડ ફડર ની ૧૧ કે.વી.
ની લાઈન ઘણાં મકાનો પરથી પસાર થાય છે
તથા લાઈન અને થાંભલા જજરત છે

લાઈન ફેરવવા બાબતે સવે કર લાઈન ફેરવવા નું
અંદાજપ તમોને  આપવામાં  આવશે  તેના  નાણા
ભરાય  યારબાદ  લાઈન  ફેરવવામાં  આવશે  તથા
તાકા િલક  ધોરણ ે  થા ંભલા  તથા  વીજ  તાર
બદલાવવામાં  આવશે

અરજદારી  ન ે  તા.  ૨૯.૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  .
૩૧,૦૦૦/- નું અંદાજપ પાઠવવામાં અવેલ છે. જે
તેઓ ારા ભરપાઈ થયેથી શય વરએ કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


