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

પેટા િવભાગીય કચેર : ધોળા, િવભાગીય કચેર : ગઢડા, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 14/07/2017, 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 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર ધોળા(વીશી) ગામમાં હેપરને કાયમી િનમણુંક

કરવા બાબત
અેની કચેર ારા દવસ-૧૫મા ધોળા વીશી ામ
પંચાયતને હેપર િનમણુંક કરવામા આવશે.

ધોળા  વીશી  ગામમાં  ી  આર.એમ.બામણીયા  ની
હેપર તરકે િનમણુંક કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

2 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર ધોળા ગામ અને ધોળા વીશીને અલગ કરતી
AB વીચ મુકવામાં આવે તે માટેની માંગણી

અેની કચેર ારા સદર બાબતે જર સવે  કર
દવસ-૨૦મા  AB  વીચ  મુક  સદર  ફરયાદ  નુ ં
િનવારણ કરવામાં આવશે.

તા. ૧૧/૦૮/૧૭ નાં રોજ એબી વીચ લગાવી સદર
કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સુનિસંહ એમ ગોહલ
મહામંીી,ભાજપ

હડમતાળા ગામ પાસે ૧૧ કેવી તાર નીચે હોઈ
તે ઉચા કરવા.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને જર સવે કર દવસ-
૧૦ મા સદર કામગીર પૂણ કર આપવામાં આવશે.

તા .૧૧ .૦૮.૧૭  ના ં  રોજ  પોલ  પર  એટ ેશન
ફેકેશન(ટબો)  લગાવી  વાયરો  ઉચા  લઇ  સદર
કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

પીવીસીએલનો લેડલાઈન ફોનમાં સંપક ન
થવા બાબત

અેની કચેર ારા CUG મોબાઈલ ફોનની યવથા
ઉપલી કચેરની અનુમતી બાદ કરવામાં આવશે.

ફોટ સેટર પર નવો મોબાઈલ ફોન આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

5 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર ધોળા સ.ડ. હેઠળ આવતા િવિવધ ખેતીવાડ
ફડરનો  ી-ફેઇઝ  પાવરનો  સમય  વહેલી
સવારે અથવા મોડ રાતે ન રાખવા બાબત

યુવીએનેલ પોલીસી લેવલનો  હોવાથી સદર
ટાઈમ યુરેશનમાં કઈ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી.

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે
6 દેવરાજભાઈ આર ગોપાણી ટલાઈટનાં  બન  અિધકૃત  વીજ  ડાણ

હેઠળ વીજચોરનાં  બલમાં  હતા  કર  સદર
ટ લાઈટનું નવું વીજડાણ કર આપવા
બાબત

અેની કચેર ારા સદર બાક લેણી રકમ તથા વીજ
ચોરના દંડની રકમ ૨૫% ચુકવણી કર બાકની રકમ
ણ મહનામાં  ચુકતે  કર  આપવામાં  આવે  તેવુ ં
.૧૦૦નાં ટેપ ઉપર બાહધર લઈ ણ પોટ-ડેટેડ
ચેક આપવાનો િનણય લીધેલ છે. ૨૫% રકમ ભયા
બાદ સદર ટલાઈટના વીજડાણ માટે માંગણી
કરવાની જણાવેલ

અેની કચેર ારા સદર બાક લેણી રકમ તથા વીજ
ચોરના દંડની રકમ ૨૫% ચુકવણી કર બાકની રકમ
ણ મહનામાં  ચુકતે  કર  આપવામાં  આવે  તેવુ ં
.૧૦૦નાં ટેપ ઉપર બાહધર લઈ ણ પોટ-ડેટેડ
ચેક આપવાનો િનણય લીધેલ છે. ૨૫% રકમ ભયા
બાદ સદર ટલાઈટના વીજડાણ માટે માંગણી
કરવાની જણાવેલ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 દેવરાજભાઈ આર ગોપાણી હડમતાળા જેવાયમાં િવિવધ ફડરનાં ોિસંગ
હોઈ તે કારણે વારંવાર હડમતાળા જેવાયમાં
પાવર બંધ રહેતો હોઈ તે બાબત

અેની  કચેર  ારા  સદર ફડરને  સવે  કર  સદર
ફડરનાં ોિસંગ દુર કરવાની કામગીર અેની કચેર
ારા હાથ ધરવામાં આવશે.

હડમતાલા જેવાય ફડર ને અય ફડરો ની વીજ
લાઈન ચાર જયાએ ોસ થાય છે જે ચાર ોિસંગ
એચટ  એબી  કેબલ  નાખી  તા.  ૩૦/૦૯/૧૭  દુર
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 દેવરાજભાઈ પી મોરડયા દડવા ગામને  હેપર િનમણુંક  કરવા માટેની
માંગ

અેની કચેર ારા સદર ગામને ી આર.જે.ચુડાસમા
ની હેપર તરકેની િનમણુંક કર દધેલ છે.

અેની કચેર ારા સદર ગામને ી આર.જે.ચુડાસમા
ની હેપર તરકેની િનમણુંક કર દધેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

9 તળશીભાઈ માણીયા ઘનયામભાઈ રવભાઈ માણીયાનાં ખેતીવાડ
વીજડાણનાં અંદાજપ ન મળવા બાબત

અેની  કચેર  ારા  સદર વીજડાણનું  અંદાજપ
રટડ પોટ ારા મોકલવવામાં આવેલ અને સદર
અંદાજપના  નાણા  સમયમયાદામાં  ભરવામાં  ન
આવેલ હોઈ તેથી સદર કનેકસન મળવાપા નથી.

અેની  કચેર  ારા  સદર વીજડાણનું  અંદાજપ
રટડ પોટ ારા મોકલવવામાં આવેલ અને સદર
અંદાજપના  નાણા  સમયમયાદામાં  ભરવામાં  ન
આવેલ હોઈ તેથી સદર કનેકસન મળવાપા નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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10 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

ભોવદર  એ ખેતીવાડ  ફડરમાં  HVDS
કમ  કર  સદર  ફડરનાં  દરેક  ખેતીવાડ
વીજડાણ દઠ ટસી આપવા બાબત

સદર િનણય ઉપલી કચેર ારા મહમ એપીયર
લોડગ માણે લેવામાં આવે તેથી  સદર ફડર
HVDS કમ હેઠળ િનગિમત કચેર ારા િનમણુંક
કરવામાં આવે તો સદર ફડર HVDS કર અપાશે.

િનકાલ
કમ

11 સરપંચી ામ
પંચાયત,પરવાળા

ભોવદર એ ફડરમાં વારંવાર થતા ફોટ
નાં કારણે પાવર પુરો ન મળવા બાબત

સદર ફડર  SKJY  કમમાં  હોવાથી  સદર ફડરના
કડટર બદલી સદર ફડર મેઇટેનસ દન-૩૦માં
કર આપવામાં આવશે.

જર  ૪૦  ગાળાના  પરવાળા  ગામ સુધીના  વીજ
વાયરો બદલાવી મેઇટેનસની કામગીર SKJY કમ
હેઠળ ૦૯.૦૯.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

ધોળા-ઝા ંઝમ ેર  રોડ  ઉપર  ખ ેતીવાડ
વીજડાણનું  TC  ફેરવી  આપવા  બાબત

સદર TC સવે કર સદર શીટગનાં અંદાજપ દન-
૧૫માં કર આપવામાં આવશે

સદર ટસી ફેરવા માટે નું અંદાજ પ નં ૫૧૩૧ તા.
૦૭.૦૯.૧૭ નાં રોજ આપેલ છે. જે ભરપાઈ થયેથી
સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 હરેશભાઈ કેરિશયા લંગાળા ગામ ખેતીવાડના તાર ખરાબ થઈ
ગયેલ હોઈ તથા ઢલા હોઈ તે બાબત

સદર ફડર  SKJY  કમમાં  હોવાથી  સદર ફડરના
કડટર બદલી સદર ફડર મેઇટેનસ દન-૩૦માં
કર આપવામાં આવશે.

જર ૩૦ ગાળાના જજરતવીજ વાયરો બદલાવવા
ની  મંજુર  SKJY  કમ  હેઠળ મેળવી  સદર  ૩૦
ગાળાનો વાયર બદલવાની કામગીર ૩૦/૦૯/૧૭ રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર ધોળા  વીશી  હ ેઠળ  આવતા  દડવા  રોડ
સોસાયટમાં ડમ પાવર હોઈ તે બાબત

દડવા  રોડ  સોસાયટમા ં  TCની  મતા  વધાર
એબીસી કેબિલંગ કર સદર ફરયાદનો િનકાલ કરેલ
છે.

દડવા  રોડ  સોસાયટમા ં  TCની  મતા  વધાર
એબીસી કેબિલંગ કર સદર ફરયાદનો િનકાલ કરેલ
છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

15 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

ધોળા વીશી હેઠળ આવતા િવિવધ થળ પર
લોખંડના વીજપોલ ખરાબ થઈ ગયેલ હોઈ તે
બદલી આપવા તથા ધોળા ગામમાં એબીસી
કેબિલંગ કર આપવા બાબત

અેની કચેર ારા સદર થળ સવે કર દન-૩૦મા
યોય કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

ધોળા  વીશી  ગામમા ં  ક ુલ-૯  લોખંડના  પોલ
બદલાવવાના  થાય  છે  જે  ૯  પોલ  બદલવાની
કામગીર  તા.  ૩૦/૦૯/૧૭ નાં  રોજ પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર લોડ વધારામાં ટસી આપવા બાબત યુવીએનેલ પોલીસી લેવલનો  હોવાથી સદર
લોડ વધારામાં જુદા જુદા ટસી આપી શકાય તેમ
નથી.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

17 ભરતભાઈ માંનસંગભાઈ પરમાર ધોળા(વીશી)  ગામમાં  કેશ  કલેશન  સુિવધા
આપવા બાબત

અેની  કચેર  ારા  કેશ  કલેશનની  સુિવધા  ામ
પંચાયતમાં  કર આપવામાં  આવે તે  માટે  કેિશયર
મોકલવામાં આવશે.

અેની  કચેર  ારા  કેશ  કલેશનની  સુિવધા  ામ
પંચાયતમાં  કર આપવામાં  આવે તે  માટે  કેિશયર
મોકલવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

18 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

ખેતીવાડ ફડર ફોટ થાય તે દરિમયાન ન
મળતા પાવર બાબત

ફડર ફોટ દરિમયાન લાઈન લીયર લઈ ાહકોને
પુરો પાવર મ શકે તે માટે અેની કચેર ારા
યોય કારવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

19 પોપટભાઈ પાંચાભાઈ ગોટ ખેતીવાડ  વીજડાણમાં  ટેટ  રપટ  તથા
ELCB  બન જર  હોઈ તો  તે  રદ  કરવા
બાબત

વીજ અકમાત અટકાવવા માટે ELCB જર હોઈ તો
તે  રદ  કર  શકાય તેમ  નથી.જેથી  કરને  ELCB
ફરયાત લગાવવા માટે જણાવેલ છે

વીજ અકમાત અટકાવવા માટે ELCB જર હોઈ તો
તે  રદ  કર  શકાય તેમ  નથી.જેથી  કરને  ELCB
ફરયાત લગાવવા માટે જણાવેલ છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

20 તાપભાઈ પી. આહર
મુખી,ભાજપ

ખેતીવાડ  વીજડાણની  યા  ઝડપી  કર
વહેલી તકે વીજડાણ આપવા બાબત

યુવીએનએલ કચેર ારા દર વષે અેની કચેરને
ટાગેટ આપવામાં આવતો હોઈ તે મુજબ ખેતીવાડ
વીજડાણ આપવામાં આવશે.તે બાબત જણાવેલ

િનકાલ
નવા કનેકશન


