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

પેટા િવભાગીય કચેર : ઢસા, િવભાગીય કચેર : ગઢડા, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 19/07/2017, 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 : 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 રાજપરા મુકેશભાઈ ધીભાઈ ઢસા ગામમાં અવાર નવાર યોિત ામ લાઈન

ફોટમાં ય છે. અને પાવર બંધ રહે તેવી
કોઈ પણ ણ અમોને કરતા નથી જે અંગે
યોય કરવા િવનંતી

યોિતામ ફડરની િવજ લાઈન ફોટ માં ન ય તે
માટે  અેની  કચેર  ારા  તા.  ૨૧.૦૭.૨૦૧૭  ના
શુવાર ના રોજ સવારે ૮.૦૦ થી સાંજે ૬.૦૦ વાયા
સ ુધી  ઢસાગામ  યોિત  ામફડર  ની  લાઈન
મેઈનટેનસની કામગીર રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં
સદર  નું  પૂરેપૂં  િનરાકરણ  કરવાના  યનો
કરવામાં આવશે. વધુમાં મરામત ની કામગીર સાં
પાવર  બંધ  કરવાની  જરયાત  ઉભી  થાય  તે
સંગોમાં  પાવર બંધ રહેવા  માટેની  હેરાત બે
દવસ અગાઉ થી સમાચાર પ માં આપવામાં આવે
છે.

સદર મેઇટેનસની કામગીર તા.૩૦.૦૭.૧૭ના રોજ
પૂણ કર ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 હરભાઈ લમણભાઈ ઇટાલીયા ધરવાળા સબ ટેસનમાંથી નીકળતી તમામ
ખેતીવાડ લાઈનો અવાર નવાર ફોટમાં રહે
છે. જે અંગે યોય કરવા િવનંતી

અેની  કચેર  ારા  ધરવાળા  સબ  ટેસનમાંથી
નીકળતા તમામ ખેતીવાડફડરો ની વીજ લાઈનોનું
જર  સમારકામ  કર  આપની  ફરયાદ  નુ ં  યોય
િનવારણ કરવામાં આવશે.

સદર મેઇટેનસની કામગીર તા.૩૦.૦૭.૧૭ના રોજ
પૂણ કર ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 હનુભા નાભા ગોહલ જલાલપુર ખેતીવાડ ફડર ની લાઈન અવાર
નવાર  ફોટમા ં  ય  છે.  જે  યોય  કરવા
િવનંતી

અેની કચેર ારા જલાલપુર ખેતીવાડ ફડર ની
લાઈનનું જર સમારકામ કર વીજ વાહ િનયિમત
કરવામાં આવશે.

સદર મેઇટેનસની કામગીર તા.૨૫.૦૭.૧૭ના રોજ
પૂણ કર ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 અશોકભાઈ માવભાઈ ગજેરા બુધગર બાપાની ધાર પાસે માંડવા ખેતીવાડ
લાઈન માં  ી  રામ કોટનની  પાછળ તાર
ઢલા છે.જે અંગે યોય કરવા િવનંતી

અેની કચેર ારા સદર જયા પર આવેલ ખેતીવાડ
લાઈનનું સવે દવસ ૭ માં નાયબ ઇજનેરી ારા
અશોકભાઈ માવભાઈ ગજેરાની હાજરમાં કરવામાં
આવશે.  ત ે  અનુસ ંધાન ે  જરયાત  મુજબ  ની
આગળની  યોય  કાયવાહ  કરવામાં  આવશે.

સદર  ઢલા  વાયરો  ખેચી  જર  મેઇટેનસની
કામગીર તા.૨૫.૦૮.૧૭ના રોજ પૂણ કર ફરયાદનું
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા  જંકસન  યોિતામ  ફડરમાં  દામનગર
પેટા િવભાગીય કચેર ના દામનગર ગામ ના
આંબરડ  પરા  િવતારમા ં  સ ંજય  ગા ંધી
સોસાયટ તથા ગોદડયાનગર િવતારમાં ણ
ાસફમર આવેલ છે જેનું બલગ દામનગર
કચેર  મારફત થાય છે.  આ ણ  T/C  ના
કારણે  ઢસા  જ ંકસન  લાઈનમા ં  વાર ંવાર
વીજવાહ બંધ થાય છે. તેમજ અકમાત ની
સંભાવના રહેતી  હોઈ તથા દામનગર કચેર
ારા કોઈ કાળ રાખવામાં આવતી નથી આ
િવતારને  આબરડ  ફડરમાં  ફેરવવા  યોય
કાયવાહ કરવી.

અેની કચેર ારા દામનગર પેટા િવભાગીય કચેર
ના નાયબ ઇજનેર ને ણ કર તેમને સાથે રાખી
જર  મોજણી  કર  દરખાત  બનાવીજર  મંજૂર
મેળવી  સદર  અર મુજબ ના  ણ ાસફમર
ફેરવવાની  કામગીર  જર  તાંિક  મંજુર  મેળવી
દવસ ૬૦ માં કામગીર પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર કામ અલગ અલગ બે  સબ-ડવીજન તેમજ
અલગ  અલગ  બે  બોટાદ  અને  અમરેલીવત ુળ
કચેરનાં  કાય  ેમાં  આવતાં  હોવાથી  ભૌગોિલક
થીતીએ તેમજ ટેકનીકલી શય નથી.

િનકાલ
ફડર બદલવા

6 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા જંકસન િવતારના વામીક નગરના ૪
T/C અને પોલ નડતર પ છે. જે જન હતમાં
ફેરવવા ભલામણ છે.

અેની  કચેર  ારા  સદર કામગીર  સબબ  DISS
કમ હેઠળ તાંિક મંજુર મેળવી લીધેલ છે. દવસ
૬૦ માં આ કામગીર પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર કામગીર  સબબ  DISS  કમ હેઠળ તાંિક
મંજુર પ નં ૨૬૧૩ તા. ૦૧/૦૭/૧૭ થી મેળવેલ છે.
જ ેમા ં  ક ુલ  ૪  ાસફમર  ફેરવવાના  હોય  સદર
કામગીર  તા.  ૩૦/૦૯/૧૭ નાં  રોજ પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા  જંકસનના  રહેણાંક  િવતારના  રતાઓ
પરથી ૧૧  KV  જલાલપુર  ખેતીવાડફડર ની
વીજ લાઈન પસાર થાય છે.  આ લાઈનના
પોલ ઢસા જંકસન િવતારના રતાના અને
ગટરના કામોમાં  નડતર પ છે.  તેમજ આ
લાઈન ના કારણે માલ િમલકત કે ન હાની
થવાની  શયતા  હોઈ  જન હત માં  લાઈન
ફેરવી આપવા ભલામણ છે.

અેની કચેર ારા સદર કામગીર ના કામે DISS
કમ હેઠળ જર તાંિક મંજુર મેળવી લીધેલ છે.
દવસ ૬૦ માં  આ કામગીર પૂણ કર આપવામાં
આવશે.

સદર કામગીર  સબબ  DISS  કમ હેઠળ તાંિક
મંજુર પ નં  ૨૬૧૫ તા. ૦૧/૦૭/૧૭ થી મેળવી
સદર લાઈન ફેરવવાની કામગીર તા. ૩૦/૦૯/૧૭ નાં
રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

8 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા જંકસન ફડર ની વીજ લાઈન ગાયી
નગર રહેણાંક િવતારમાંથી પસાર થતી હોઈ
જન હત માં આ લાઈન ફેરવવા ભલામણ છે.

અેની  કચેર  ારા  સદર કામગીર  સબબ  DISS
કમ હેઠળ તાંિક મંજુર મેળવી લીધેલ છે. દવસ
૬૦ માં આ કામગીર પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર કામગીર  સબબ  DISS  કમ હેઠળ તાંિક
મંજુર પ નં  ૨૬૧૫ તા. ૦૧/૦૭/૧૭ થી મેળવી
સદર  કામગીર  તા.  ૩૦/૦૯/૧૭  ના ં  રોજ  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

9 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા  જંકસન  ગામે  રામાપીર  મંદર  પાસે
જલારામ  આઈસ  ફેકટર  વાળા  રોડ  ઉપર
આવેલ  T/C ખાદ ભંડાર પાસે ફેરવવા જન
હતમાં ભલામણ છે.

અેની કચેર ારા નાયબ ઈજનેરી તથા સરપંચી
ઢસા કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈની હાજર માં
સવેની કામગીર કરવામાં  આવશે.  સવે  કયા  બાદ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર ાસફમર નો લોડની ચકાસણી તા.૧૦.૦૯.૧૭
નાં રોજ કરેલ છે તેમજ ાસફમર લોડ સેટરમાં
હોય ફેરવવાની જર રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા જંકસન ગામે મોઢ સમાજની વાડ પાસે
તથા  ગૌશાળા  તથા  ખોડયાર  નગરમા ં
મનુભાઈ પાવરા ના ઘર પાસે  િસમેટ ના
પોલ નવા નાખવા ટ લાઈટ હેતુ માટે જન
હતમાં ભલામણ છે.

અેની  કચ ેર  ારા  ી  કટારયા  ભરતભાઈ
રાઘવભાઈ ને  ટ  લાઈટ ના  કનેશનમાં  લોડ
વધારો કરવા માટે જર તમામ ડોયુમેટ ની યાદ
લખી આપેલ છે. લોડ વધારાની અર નું રેશન
દવસ ૭ માં કરવા જણાવેલ છે. જેથી સાદર નું
વહેલી તકે િનવારણ થઇ સકે.

સદર ટ લાઈટનું વીજ ડાણ માટેની કામગીર
તા.૦૮.૦૯.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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11 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

.ઢસા જંકસન ગામે કશોર િમલ પાસે વોટર
વકસના કનેસન ામ પંચાયત ારા લેવામાં
આવેલ  છે.  આ  વોટર  વકસના  કનેસન
પાણીની ટાંક પાસે તથા મહલા નાનાગૃહના
ડાર  માટ ે  ફ ેરવી  આપવા  જન  હત  મા ં
ભલામણ છે.

અેની  કચ ેર  ારા  ી  કટારયા  ભરતભાઈ
રાઘવભાઈ ને નવા બે વોટર વકસ ના કનેશનની
માંગણી કરવા સૂચવેલ છે. જે અંગે જર ડોયુમેટ
ની યાદ  લખી આપેલ છે.  અર નુ ં  રેશન
દવસ ૭ માં કરવા જણાવેલ છે. જેથી સદર નું
વહેલી તકે િનવારણ થઇ સકે.

સદર કામગીર તા.૧૫.૦૭.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

12 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા જંકસન ગામે બુધગરની ધાર પાસે ઝુપડા
બાંધીને  રહેતા સરાણીયા પરવારો,  લુહારયા
પરવારો,  દેવીપુજક  પરવારોને  સરકારીની
યોજના માં િવના મુયે વીજ કનેસન આપવા
જન હતમાં ભલામણ છે.

અે  ની  કચેર  ારા  ી  કટારયા  ભરતભાઈ
રાઘવભાઈને  ઝૂપડપી  વીજકરણ યોજના  હેઠળ
વીજ ડાણ મેળવવા સાં જર ડોયુમેટ ની યાદ
લખી આપેલ છે.  A૧ ફમ સાથે  જર ડોયુમેટ
અેની કચેરને મયા બાદ આગળની કાયવાહ હાથ
ધરાશે.

અે  ની  કચેર  ારા  ી  કટારયા  ભરતભાઈ
રાઘવભાઈને  ઝૂપડપી  વીજકરણ યોજના  હેઠળ
વીજ ડાણ મેળવવા સાં જર ડોયુમેટ ની યાદ
લખી આપેલ છે.  A૧ ફમ સાથે  જર ડોયુમેટ
અેની કચેરને મયા બાદ આગળની કાયવાહ હાથ
ધરાશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 સરપંચ ,ઢસા ામ પંચાયત,
કટારયા ભરતભાઈ રાઘવભાઈ

ઢસા જંકસન ગામે  ાથિમક કુમાર શાળામાં
માનનીય  ધારાસયી  ની  ાટ  અંતગત
પીવાના  પાણીના  બોરનું  કામ  મંજુર  થયેલ
કામ  પૂણ  કરવામા ં  આવેલ  છે.જેના  વીજ
કનેશનની  રકમ  પી..વી.સી.એલ.માં  જમા
કરવામાં  આવેલ  છે.  સમય મયાદામાં  વીજ
કનેશન આપવામાં નહ આવે તો ાટ નો
 ઉપિથત થાય તેમ છે. જે યોય કરવા
િવનંતી

અેની કચેર ારા સાદર નું િનરાકરણ દવસ ૩૦
માં કર આપવામાં આવશે.

સદર વીજડાણ તા.૧૫.૦૭.૧૭ નાં રોજ રલીઝ કરેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

14 િવમભાઈ નાગભાઈ ગોલેતર ભંડારયા  ગામમાં  સામા  કા ંઠા  િવતારમાં
આવેલ  આંગણવાડ  પાસે  .ઈ.બી.નુ ં  T/C
આવેલ હોઈ નાના બાળકો યાં રમતા હોઈ
તેમજ બાળકોની અવર જવર રહેતી હોઈ જેથી
બાળકોની જદગી ભયમાં મુકાય તેવી િથિત
હોઈ આ  T/C યોય જયાએ ફેરવી આપવા
િવનંતી

અેની  કચેર  ારા  નાયબ  ઈજનેરી  તથા  ી
િવમભાઈ નાગભાઈ ગોલેતરની હાજર માં લાઈન
સવે દવસ ૭ માં કરવામાં આવશે. યાર બાદ યોય
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર  અવયે જર થળ મોજણી કર ઢસા પે.
વી. કચેર ારા તાંિક મંજૂર મેળવી સદર ટસી તા.
૨૯/૦૯/૧૭ નાં રોજ ફેરવી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 િવમભાઈ નાગભાઈ ગોલેતર ભંડારયા ગામનાં લોટ િવતારમાં ઘણા સમય
થી પાવર ઓછો મળતો હોઈ અને લોકોને જ
તથા પંખા જેવા ચા વોટ વાળા ઈલેક
સાધનો વારંવાર ખરાબ થઇ જતા હોઈ જેથી
આવા િવતારમાં નવું T/C ફાળવવા માં આવે
તો આ નું િનરાકરણ થઇ સકે તેમ છે.

અેની  કચેર  ારા  નાયબ  ઈજનેરી  તથા  ી
િવમભાઈ નાગભાઈ ગોલેતરની હાજર માં લાઈન
સવે દવસ ૭ માં કરવામાં આવશે. યાર બાદ યોય
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર    અવયે  જર  થળ  મોજણી  નાયબ
ઇજનેર  ઢસા  ારા  કરતા  સદર  િવતાર  માં  નવુ ં
ાસફમર ઉભું કરવું ટેકનીકલી શય નથી પરંતું
હયાત એલટ લાઈન માં વધારાની એલટ લાઈન
એબી કેબલથી નાખી સદર ફરયાદ નું િનવારણ તા.
૧૧/૧૦/૧૭ નાં રોજ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ભીખુભાઈ ખાચર કેળવણી મંડળ મહા િવાલય સંથાના મેઈન
રતા ઉપર બધા િવાથીઓ પસાર થતા હોઈ
તે રતા ઉપર માંડવા  AG ફડરની ૧૧  KV
લાઈન પસાર થાય છે. આ લાઈન માં વારંવાર
વીજ તાર તૂટે છે.જેથી ગમે યારે અકમાતની
ભીિત રહેલ છે.  માંડવા  AG ફડરની લાઈન
શૈણક સંથા ઉપરથી અય જયાએ ફેરવવા
ન અરજ છે.

અેની  કચેર  ારા  નાયબ  ઈજનેરી  તથા  ી
ભીખુભાઈ ખાચરની હાજર માં લાઈન સવે દવસ ૭
માં કરવામાં આવશે. યાર બાદ યોય કાયવાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

સદર ૧૧ કેવી માંડવા ફડર માં ૩ ગાળાનો કુલ ૩૬૦
મીટર કંડકટર બદલાવી ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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17 કસુભાઈ માસાભાઈ ડાંગર બે ગુંઠા ની જમીનમાં ખેતીવાડ વીજ કનેસન
જે  હયાત  છે.  તે  અય જમીન  મા ં  ફ ેરવી
આપવા બાબત

અેની કચેર ારા ી કસુભાઈ માસાભાઈ ડાંગરને
ખેતીવાડ  કનેશન  શીફટગ  અંગે  યોય  માહતી
આપવામાં આવેલ છે. તેમજ જર ડોયુમેટ સાથે
અેની  કચેરએ  દવસ  ૭  માં  રેશન  કરવા
સૂચવેલ છે.

અે  ની  કચેર  ારા  ી  કટારયા  ભરતભાઈ
રાઘવભાઈને  ઝૂપડપી  વીજકરણ યોજના  હેઠળ
વીજ ડાણ મેળવવા સાં જર ડોયુમેટ ની યાદ
લખી આપેલ છે.  A૧ ફમ સાથે  જર ડોયુમેટ
અેની કચેરને મયા બાદ આગળની કાયવાહ હાથ
ધરાશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

18 અિનલભાઈ રણછોડભાઈ ગોલેતર ભંડારયા  ખેતીવાડ  લાઈન  ભંડારયા  ગામ
થઈને ખીજડયા ગામ ય છે. તેમજ તે જ
લાઈન પાછ ભંડારયા આવે છે.  જે  લાંબી
લાઈન હોવાથી લો વોટેજ આવે છે. જે અંગે
યોય કરવું.

અેની  કચેર  ારા  નાયબ  ઈજનેરી  તથા  ી
અનીલભાઈ  રણછોડભાઈ  ગોલેતરની  હાજર  માં
લાઈન સવે  દવસ ૭ માં  કરવામાં  આવશે. યાર
બાદ યોય કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર  અવયે જર થળ મોજણી કર ઢસા પે.
વી. કચેર ારા જર નવી ૧૦૦ મીટર લાઈન ઉભી
કર સદર કામગીર તા. ૨૯/૦૯/૧૭ નાં રોજ પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત


