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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગઢડા ાય-૧, િવભાગીય કચેર : ગઢડા, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 06/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી.સી.પંચાલ કા.ઈ મો.૯૬૮૭૬૬૨૧૨૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 20, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 20, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રામભાઈ દેવભાઈ અમારા મકાન ના લેબ સાથે બાંધેલ અય

કનેશનો  ના  સરવીસ  વાયરો  દ ુર  કરવા
બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર આ સરવીસ
વાયરો દુર કરવા માટેની કાયવાહ દન-૧૫માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર મકાનના લેબ સાથે બાંધેલ સિવસ વાયરો
જર એગલ માર દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 જગવનભાઈ ચતુરભાઈ અમારા ખેતીવાડ કનેશન નું સુવે થયા બાદ
આજ સુધી ભાવ પક આપવા માં  આવેલ
નથી.

અે ની કચેર ારા હાલ તા:૦૯.૦૭.૨૦૧૨ સુધી ની
અરઓના ભાવ પક આપવા માં આવેલ છે અને
આપ ની માંગણી તા:૨૭.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ કરેલ છે
જેમાં  આપના મ સુધીની  અરઓના અંદાજપ
આપવાના બાક છે.જેથી આપનો અતામ મુજબ
વારો  આવતા  આપને  માન ુસાર  ભાવ  પક
પાઠવવામાં આવશે.

અે ની કચેર ારા હાલ તા:૦૯.૦૭.૨૦૧૨ સુધી ની
અરઓના ભાવ પક આપવા માં આવેલ છે અને
આપ ની માંગણી તા:૨૭.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ કરેલ છે
જેમાં  આપના મ સુધીની  અરઓના અંદાજપ
આપવાના બાક છે.જેથી આપનો અતામ મુજબ
વારો  આવતા  આપને  માન ુસાર  ભાવ  પક
પાઠવવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 હરાભાઈ રામભાઈ તથા અય. અમારા ખેતીવાડ ુપ ના એલ.ટ. લાઈન ના
વીજવાયરો  જજ રત  હાલત  મા ં  હોય  તે
બદલાવવા બાબત.

હાલ માં SKJY યોજના કાયરત હોય અને આ યોજના
હેઠળ આપ ી ના ુપના એલ. ટ. ના વાયર
વહેલી તકે બદલાવી જર મેટેનસ ની કામગીર ૧
માસમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર ખેતીવાડ ુપના જજરત દશ ગાળાના એલટ
લાઈન નાં વાયરો તા.૦૬.૦૯.૧૭ નાં રોજ બદલાવી
કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 વાલભાઈ દેવભાઈ ડાભી અમારા કનેશન ના સિવસ વાયર ની લંબાઈ
વધારે હોવાથી પોલ ઉભો કરવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર વહેલી તકે
પોલ  ઉભો  કરવાની  કામગીર  દન-૧૫માં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

નવો પોલ ઉભો કર સદર કામગીર તા ૨૪.૦૭.૧૭
નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સરપંચ ી ામ પંચાયત મોટા
સખપર

મોટા સખપર ગામ ના પુલ ઉપર થી પસાર
થતી વીજ લાઈન ને ચી લેવા બાબત.

અે  ની કચેર  ારા  ગામ માં  બનેલ નવા પુલ
પરથી પસાર થતી વીજ લાઈન ને તાકાલીક ચી
લેવામાં આવશે.

મોટા સખપર ગામ ના પુલ ઉપર થી પસાર થતી
વીજ લાઈનનાં બંને છેડા નાં પોલ ને ટબો માર
લાઈન ઉિચ કર સદર કામગીર તા ૨૪.૦૭.૧૭ નાં
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 પોપટભાઈ ગોિવંદભાઈ અમારા ઘર ની બાજુમાં નીચા આવી ગયેલ
વીજ વાયર ને સરખા કરવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર વહેલી તકે
જર સમારકામ કર વીજ વાયર ને સરખા કરવામાં
આવશે.

નીચા આવી ગયેલ વાયરો ઉચા લઇ સદર કામગીર
તા ૨૫.૦૭.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સરપંચ ી ામપંચાયત હરપર હરપર ગામ માંથી  પસાર  થતી  રાતા  ને
નડતરપ ૧૧કેિવ લાઈન ને ફેરવવા બાબત.

અે ની કચેર ારા આ સદર કામ DISS યોજના
હેઠળ લઇ ને તાંિક મંજુર મેળવી લીધેલ છે જેથી
વહેલી તકે આકામ પુણ કરવામાં આવશે.

હાલ માં સદર લાઈન ફેરવવા માટે જર પોલ-૩
ઉભા  કર  સદર  લાઈન ફેરવવાની  કામગીર  તા.
૨૮/૦૯/૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
8 સરપંચ ી ામપંચાયત

ુફનીયા
ુફણીયા  ગામ  માં  ખોડયાર  મંદર  પાસે
જજરત પોલ બદલાવવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર વહેલી તકે
જર પોલ બદલી આપવા માં આવશે.

સદર પોલ બદલાવવાની કામગીર તા ૩૦.૦૭.૧૭ નાં
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 િવરાણી અરિવંદભાઈ અમારા ખેતર માંથી પસાર થતી વીજ લાઈન
ના વાયરો ઢલા થઈ ગયેલ હોવાથી સરખા
કરવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કરતા બે પોલ
વચે નો ગાળો વધારે લાંબો હોય માટે એક નવો
પોલ ઉભો કર જર સમારકામ કરવામાં આવશે.

એક પોલ નવો ઉભો કર તેમજ ણ ગાળાના ઢલા
વાયરો ખેચી સદર કામગીર તા ૩૦.૦૭.૧૭ નાં રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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10 રેવાભાઈ હરાભાઈ અમારા ખેતર માંથી પસાર થતી વીજ લાઈન
ના વાયરો ઢલા થઈ ગયેલ હોવાથી સરખા
કરવા બાબત

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કરતા બે પોલ
વચે નો ગાળો વધારે લાંબો હોય માટે એક નવો
પોલ ઉભો કર જર સમારકામ દન ૧૫ માં પૂણ
કરવામાં આવશે.

ચાર  ગાળાના  વાયરો  ખેચી  સદર  કામગીર  તા
૨૮.૦૭.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ગભાભાઈ હરાભાઈ અમારા ઘર ના લેબ ઉપર થી પસાર થતો
વીજ લાઈન નો કેબલ દુર લેવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર આ વીજ
લાઈન નો કેબલ દુર કરવા માટેની કાયવાહ દન-
૭માં પૂણ કરવા માં આવશે.

ટેિપંગ એગલ લગાવી લેબ પરથી પસાર થતો
વાયર દૂર લઇ સદર કામગીર તા ૧૭.૦૭.૧૭ નાં
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 લુભાઈ હરાભાઈ ભરવાડ અમારા ઘર ની બાજુમાં આવેલ નમી ગયેલ
પોલ સીધો કરવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર દન-૧૫માં
નમી ગયેલ પોલ સીધો કર કાયવાહ પૂણ કરવા માં
આવશે.

થળ  પર  નામી  ગયેલ  પોલ  સીધો  કર  સદર
કામગીર તા. ૧૧/૦૮/૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 વલભભાઇ લાલભાઈ અમાર વાડ ના રતા પરના વીજ વાયરો
ઢલા થય ગયેલ હોય જે ખચવા બાબત.

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર વહેલી તકે
ઢલા થઈ ગયેલ વાયર ને ખચી આપવામાં આવશે.

એલટ લાઈનના બે  ગાળાના વાયરો  ખચી  સદર
કામગીર  તા  ૨૩.૦૭.૧૭  નાં  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 વુબેન શંભુભાઈ ઝૂપડપી યોજના માં  વીજ કનેશન આપવા
બાબત.

ઝૂપડપી  યોજના  હેઠળ  જર  અરજદારોનું  િલટ
તાલુકા િવકાસ અિધકારીના જર માણપ સાથે
િનયત  અરફમ  રજુ  કયા  બાદ  વીજ  કનેશન
આપવા માં આવશે.

ઝૂપડપી  યોજના  હેઠળ  જર  અરજદારોનું  િલટ
તાલુકા િવકાસ અિધકારીના જર માણપ સાથે
િનયત  અરફમ  રજુ  કયા  બાદ  વીજ  કનેશન
આપવા માં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

15 સરપંચ ી ામપંચાયત
રામપરા

ઝૂપડપી યોજના માં લોટ િવતાર માં વીજ
કનેશન આપવા બાબત.

આપની  મ ા ંગણ ી  સ ામ ા ય  ય ોજન ા  હ ે ઠળ
ઘરવપરાશના વીજડાણની માંગણી તા.૦૮.૦૬.૧૭ના
રોજ  કરવામા ં  આવેલ  છ ે .આપને  ભાવ  પક
તા:૨૧.૦૬.૧૭  ના  રોજ  આપવામાં  આવેલ  છે.  જે
ભરપાઈ કયા બાદ વીજ કનેશન આપવા માં આવશે.

આપની  મ ા ંગણ ી  સ ામ ા ય  ય ોજન ા  હ ે ઠળ
ઘરવપરાશના વીજડાણની માંગણી તા.૦૮.૦૬.૧૭ના
રોજ  કરવામા ં  આવેલ  છ ે .આપને  ભાવ  પક
તા:૨૧.૦૬.૧૭  ના  રોજ  આપવામાં  આવેલ  છે.  જે
ભરપાઈ કયા બાદ વીજ કનેશન આપવા માં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

16 સરપંચ ી ામપંચાયત
રામપરા

લોટ િવતાર માં પોલ ફેરવવા બાબત. અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર તાંિક મંજુર
મેળવી  અંદાજપ આપવામાં  આવશે  જે  ભરપાઈ
થયેથી આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર  થળની  નાયબ ઇજનેર  ારા  થળ તપાસ
કરતા હયાત એલટ લાઈનમાં એબી કેબલથી ચાલુ
છે તેમજ કોઈ પણ પોલ નડતર પ નથી જેથી સદર
ફરયાદ નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

17 દવભાઈ વશરામભાઈ અમારા ઘર ની બાજુમાં એ.બી. કેબલ નીચા
આવીગયેલ હોય જેને સરખા કરવા બાબત

અે ની કચેર ારા થળ તપાસ કર વહેલી તકે
જર  સમારકામ  કર  ને  એ.બી.  ક ેબલ  સરખા
કરવામાં આવશે.

સદર કામગીર તા ૧૮.૦૭.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 ખીમાભાઈ પોલાભાઈ ૨૮.૦૩.૨૦૧૧ ની માંગણી વાળા ખેતીવાડ વીજ
ડાણ આપવા બાબત.

અેની કચેર  ારા  આપીની અરનું  સવે  કામ
પૂણ  કરવામા ં  આવેલ  છે.તથા  કચેર  તરફથી
૨૧૭૬/૩૦.૦૩.૧૭ નોટસ મોકલી આપવામાં આવેલ છે
પરંતુ  આપી  ારા  જર  દતાવે  આપવામાં
આવેલ નથી.જે આયા બાદ આપીને વીજડાણ
આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

અેની કચેર  ારા  આપીની અરનું  સવે  કામ
પૂણ  કરવામા ં  આવેલ  છે.તથા  કચેર  તરફથી
૨૧૭૬/૩૦.૦૩.૧૭ નોટસ મોકલી આપવામાં આવેલ છે
પરંતુ  આપી  ારા  જર  દતાવે  આપવામાં
આવેલ નથી.જે આયા બાદ આપીને વીજડાણ
આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

19 ખોડદાસભાઈ અમરશીભાઈ અમારા  િવતાર  મા ં  લો-વોટેજ  મળવા
બાબત.

આપના િવતાર ના પાછળ ના ભાગમાં  આવેલા
મંદરની  બાજુમાં  નવુ ં  ાસફમર  સેટર  ઉભુ ં
કરવાની તાંિક મંજુર મેળવીને કામ ચાલુ કરેલ છે.જે
કામ દન-૧૦માં પૂણ કર લો વોટેજનો  હલ
કરવામાં આવશે.

હયાત ાસફમર નું િવભાજન કર નવું ૬૩ કેવીએ
નું ાસફમર તા.૧૧.૦૯.૧૭ નાં રોજ ઉભું કર સદર
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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20 દેવભાઈ છગનભાઈ ૧૦ કે.વી.એ. ના ટ. સી. માં  અરિથંગ કર
આપવા બાબત.

આપના ખેતીવાડ વીજડાણના ાસફમર સેટર
પર નવું અથગ કરને દન-૧૫માં કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

ાસફમર  સેટર  નો  નવો  અથગ  કર  સદર
કામગીર  તા  ૧૯.૦૭.૧૭  નાં  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


