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

પેટા િવભાગીય કચેર : બરવાળા, િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 05/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ.એ.ડે કા.ઈ. મો.૯૮૭૯૨૦૦૭૮૪

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 દનેશભાઈ વી .કોતરવડયા બરવાળા  શહ ેર  ના  ખારા  િવતાર  મા

ટલાઇટ ના થાંભલા નાંખવા બાબત
સદર િવતાર મા ટલાઈટ ના વીજ ડાણ માટે
બરવાળા નગરપાિલકા ારા િનયત એ-૧ ફમ ભર
જર રેશન ચાજ ભર અર કરવા માટે લોક
દરબાર સમયે જણાવવામાં આવેલ. યાર બાદ તા
૨૮.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ૭૧૮૩ પ નંબરથી બરવાળા
નગરપાિલકાને આ માટે ણ કરવામાં આવેલ. પરંતુ
આજ દન સુધી નગરપાિલકા ારા બરવાળા પેટા
િવભાગીય  કચેર  ખાતે  િનયત ફ  સાથે  A1  રજુ
કરવામાં આવેલ નથી. અર આયે જર મોજણી
કર અંદાજપ પાઠવવા મા આવશે. જે અંદાજપ
ની રકમ ભરપાઈ કરપાઈ કયા બાદ િનયત સમય
મયાદામાં કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

તા  ૨૮.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  ૭૧૮૩  પ  નંબરથી
બરવાળા  નગરપાિલકાને  આ માટે  ણ કરવામાં
આવેલ.  પરંતુ  નગરપાિલકા  ારા  બરવાળા  પેટા
િવભાગીય  કચેર  ખાતે  િનયત ફ  સાથે  A1  રજુ
કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ખોદડા ચંકાબેન િવજયભાઈ બેલા ગામમાં બાબુભાઈ વરાજભાઈ ના ઘર
વાળા િવતાર મા મકાન ઉપરથી પસાર થતી
૧૧ કેવી લાઈન ફેરવવા બાબત

સદર બાબતે  જણાવવાનું  કે  આજદન સુધી  બેલા
ગામ માંથી પસાર થતી ૧૧કેવી લાઈન ખસેડવા માટે
તાલુકા િવકાસ અિધકારની ભલામણ અેની કચેરને
મળેલ નથી. તાલુકા  િવકાસ અિધકારની ભલામણ
મયેથી સદર કામની DISS અંતગત મંજુર લઈ પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર લાઈન  DISS  યોજના નીચે  ફેરવવા માટેની
જર  આધારપુરાવા  રજુ  કરેલ  ન  હોવાથી  સદર
લાઈન  ફેરવવાનુ ં  કામ  DISS  યોજના  હેઠળ  લઇ
શકાયેલ  નથી  જેથી  સદર  લાઈન  ફેરવવા  માટે
અરજદારન ે  જર  અ ંદાજપ  ન ં  ૭૬૫૭  થી
તા.૦૮.૦૯.૧૭ નાં રોજ આપેલ છે. જે ભરપાઈ કયે
સદર કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 હેમુભાઈ તખાભાઈ કાનાણી સોઢ ગામમાં નેકેડ પોલ ઉભા છે. જેની ઉપર
લાઈન ફેરવવા બાબત . અમુક પોલ ભાંગી
ગયેલ હોવાથી બદલવા બાબત

સદર પોલ ગામમાં રતા ઉપરના નડતર પ પોલ
દુર  કરવા  અને  હયાત  હળવા  દબાણ  ની  વીજ
લાઈનમાં લાંબા ગાળા હોવાથી કુલ ૧૦ પોલ ઉભા
કરેલ છે. જેની ઉપર સદર એ.બી કેબલ વા લાઈન
ફેરવવા તેમજ એક પોલ ભાંગેલ હોય જે કાયવાહ
દન-૫ મા પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર ગામમાં ભાંગેલ પોલ -૧ બદલાવી તેમજ ૫૦૦
મ ી ટ ર  નવ ો  એલટ   એબ ી  ક ે બલ  ન ાખ ી
તા.૦૫.૦૯.૧૭ નાં રોજ સદર કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ચંદુભાઈ નારસંગભાઇ રાઠોડ જુના નાવડા ગામમાં તળાવ ની અંદર ગામના
કુવાની મોટર નો વાયર નીચે પડેલ છે જેને
ઉપર બાંધવા બાબત.

સદર કુવા પર આપેલ વીજ ડાણ માટે ની હળવા
દબાણ ની લાઈનનો એ. બી.  કેબલ નીચે  આવી
ગયેલ હોય જે માટે જર પોલ સવરે ઉભો કર
 નું િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

તા.૦૪.૦૮.૧૭ નાં  રોજ એક પોલ ઉભો કર નીચે
આવી  ગયેલ  એ.બી.  ક ેબલ  ને  પોલ  પર  લઈ
કામગીર  પૂણ  કર  ફરયાદનું  િનવારણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ચંદુભાઈ નારસંગભાઇ રાઠોડ જુના નાવડા ગામમાં રણતભાઈ પરમાર ના
ઘર થી ભરવાડ વાસ મા ૨૦ ઘરમાં પાવર
ડમ પડે છે મેટેનસ ની જર છે

સદર ગામમાં કુલ ણ ાસફમર આવેલ છે. હાલ
સદર િવતાર ના હળવા દબાણ ની લાઈન દુર ના
ાસફમર પરથી આવે છે જે િવતાર ની હળવા
દબાણ નક આવેલ ાસફમર સેટર ની લાઈન
સાથે બે પોલ ઉભા કર લોડ બેિસંગ કર દન -૧૦
મા જર કાયવાહ કરવામાં આવશે.

તા.૦૪.૦૮.૧૭ નાં રોજ બે નવા પોલ ઉભા કર,૫૦
મીટર નવો એ.બી. કેબલ લગાવી, ાસફમર પરના
લોડમાં  ફેરફાર કર ફરયાદનું  િનરાકરણ લાવવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

6 નરે ભાઈ કાળુભાઈ મોણપરા નવાનાવડા ગામમાં ટસી થી આઠ ગાળા નો
એ બી સી કેબલ નાખવો, અમુક જયા એ
કેબલ સિવસ કેબલ નાંખેલ છે જે ખરાબ થઇ
ગયેલ છે, લાંબા ગાળા મા પોલ ઉભા કરવા
અને અમુક પોલ ભાંગી ગયેલ છે જે બદલવા
તેમજ નામી ગયેલ પોલ સીધા કરવા

સદર ફરયાદ અંતગત નવા નાવડા ગામમાં જર
સવે કર સિવસ કેબલનું કામ પૂણ કરેલ છે. તથા
વરસાદને  કારણે  એ.બી.  કેબલનું  કામ  થઇ શકેલ
નથી. આથી સદરહું કામ દવસ ૧૫માં પૂણ કરવામાં
આવશે.

સદર  ફરયાદ  અંતગત  નવા  નાવડા  ગામમાં  જે
ખરાબ થઇ ગયેલ સિવસ કેબલ, ભાગેલ પોલ-૨
બદલાવી, ૩- પોલ સેધા કર તથા લાંબા ગાળામાં
૨-પોલ  નવા  ઉભા  કર  મેઇટેનસની  કામગીર
તા.૧૧.૦૯.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે. તેમજ અરમાં
જણાવેલ  થળે  એલટ  લાઈનના  હયાત  એબી
કેબલની િથતી સાર  હોય હાલ બદલવાની જર
નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 એન બી. પરમાર નાની  વાવડ  ગામે  વોટરવકસ  કનેશન
આપવા  બાબત.

અરજદાર ની અર તારખ ૪.૭.૧૭ ના રોજ મળેલ
છે વોટર વકસ કનેશન માટે અરજદાર ને અગાઉ
અંદાજપ આપવામા આવેલ છે જે ભરપાઈ કરેલ ન
હોવાથી નવી અર કયે  સદર વીજ ડાણ માટે
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

અરજદાર ની અર તારખ ૪.૭.૧૭ ના રોજ મળેલ
છે વોટર વકસ કનેશન માટે અરજદાર ને અગાઉ
અંદાજપ આપવામા આવેલ છે જે ભરપાઈ કરેલ ન
હોવાથી નવી અર કયે  સદર વીજ ડાણ માટે
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન

8 એન બી. પરમાર નાની વાવડ ગામે ગામનો લોડ વધારે હોવાથી
ટસી મુકવા બાબત

નાની વાવડ ગામમાં આવેલ ાસફમરની મતા
હયાત લોડ ની ચકાસણી કર લોડ બેલેિસંગ કર
જર  જણાય  તો  નવા  ાસફમર  ઉભુ ં  કરવમા
આવશે

નાની વાવડ ગામમાં હાલ ૩૨૪ કનેશન છે. તથા
તેનો કુલ લોડ ૨૨૬ કવો છે. તથા સદર ગામમાં ૧૦૦
કેવીએ તથા ૬૩ કેવીએ એમ કુલ બે ટસી છે. જે
હયાત વીજભારના માણમાં પુરતા છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

9 એન બી. પરમાર નાની વાવડ ગામને મોટ વાવડ જેવાય
મા ડવા બાબત

સદર ગામ હાલ માલણપુર જેવાય હેઠળ આવેલ છે
જેમાં કુલ છ ગામ આવેલ છે જેમા હયાત લોડ મુજબ
તાંિક રતે યોય હોય ફેરવવાની જર જણાતી નથી

સદર ગામ હાલ માલણપુર જેવાય હેઠળ આવેલ છે
જેમાં કુલ છ ગામ આવેલ છે જેમા હયાત લોડ મુજબ
તાંિક રતે યોય હોય ફેરવવાની જર જણાતી નથી

િનકાલ
ફડર બદલવા

10 એન બી. પરમાર નાની વાવડ ગામમાં નડતર પ પોલ ફેરવવા
બાબત

નડતર પ પોલ ફેરવવા જર થળ કયા  બાદ
જર સવે કયા જર જણાય તો સવરે ફેરવવા મા
આવશે

સદર નડતર પ પોલ-૧ તા. ૧૬/૧૦/૧૭ નાં  રોજ
ફેરવી આપી ફરયાદનું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
11 સુરેશભાઈ ટ. ગઢયા તારખ ૧.૧.૧૫ અને ૮.૯.૧૫ દરયાન રોદ

ગામમાં તેઓને જે દંડ આપવામાં આયા છે.
તે યોય નથી તેની ખરાઇ કરવા અને થયેલ
ચેકંગ ના ડોયુમેટ આપવા રજૂઆત કરેલ

તારખ ૧.૧.૧૫ અને તા.૮.૯.૧૫ ના રોજ થયેલ જે
ચેકંગ થયેલ તેની િવગત જણાવતા તેઓ ારા ચેકંગ
સીટ , બીલ અને એફ આઈ આર ની નકલ માંગેલ
જેની નકલ આજ રોજ આપેલ છે.

તારખ ૧.૧.૧૫ અને તા.૮.૯.૧૫ ના રોજ થયેલ જે
ચેકંગ થયેલ તેની િવગત જણાવતા તેઓ ારા ચેકંગ
સીટ , બીલ અને એફ આઈ આર ની નકલ માંગેલ
જેની નકલ લોક દરબારમાં આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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12 મમતાબેન સુરેશભાઈ ગઢયા રોદ ગામમાં યોિતામ લાઈન ગામની વચે
થી પસાર થતી હોવાથી ગામના મકાન ઉપર
ઈલેવન લાઈન મા શટ સિકટ ની દુઘટના
બને તેવી સંભાવના હોવાથી તાકાિલક કેબલ
વાયર નાંખવા તેમજ એક થાંભલ થી બી
થાંભલા વચે અંતર બહુ હોવાથી તાર ભેગા
થાય છે તો પાંચ નંગ થાંભલા ઉભા કરવા
જણાવેલ છે

સદર બને  ના િનવારણ કરવા અરજદાર ીને
હાલની  DISS કમ િવષે માહતી આપેલ છે.તેમજ
અરજદાર ીને રોદ ામ પંચાયત ના લેટર પેડ
ઉપર અર તેમજ તાલુકા  િવકાસ અિધકાર  નો
જર ભલામણ પ રજુ કરવા જણાવેલ છે . જે રજુ
કયે જર મોજણી કયા બાદ દરખાત તૈયાર કર
મંજૂર  મયે  આગળની  કાયવાહ  સવરે  કરવામાં
આવશે.

સદર બાબતે અરજદારને DISS અંતગત વીજ લાઈન
ફેરવવા માટે  તાલુકા િવકાસ અિધકારના ભલામણ
પ સાથે  બરવાળા પેટા  વીભાગીય કચેર  ખાતે
અર કરવા માટે જણાવવામાં આવેલ આમ છતાં
આજદન  સુધી  અરજદાર  ારા  તાલુકા  િવકાસ
અિધકાર  નો ભલામણ પ રજુ  કરવામાં  આવેલ
નથી.જેથી તા.૦૧.૦૯.૧૭ નાં રોજ વક નં-૭૨૬૭ થી
સદર લાઈન ફેરવવા માટેનું અંદાજપ આપેલ છે જે
ભરપાઈ થયેથી સદર કામ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

13 હરાણી ઈરભાઈ ાગભાઈ બગડ  ગામે  ઈરભાઈ  ાગભાઈ  હરાણી
ાહક નં. ૩૬૩૫૪/૦૦૦૬૩/૮ થી જે વીજ ડાણ
ચાલુ  છે  તેનો  વીજ  વપરાશ  તેમનો  ભાઈ
ભુભાઈ ાગભાઈ કરતા  હોવાથી  તેમના
નામે તબદલ કરવા અથવા આ મીટર કેસલ
કર નવેસર થી બીજું મીટર ફાળવવા િવનંતી.

જવાબ  પ  થી  જણાવ ેલ  છ ે  હાલ  ાહક  ી
ઈરભાઈ ાગભાઈ ના નામે જે વીજ ડાણ ચાલુ
છે તેમાં નામ ફેરફાર કરવા જર દતાવે પુરાવા
સાથે નામ ફેરફાર માટે એ-૧ ફમ , રેશન ચાજ
ભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે . જે થયે સવરે નામ
ફેરફાર માટે આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે .
તેમજ હાલ જે વીજ ડાણ ચાલુ છે તે રદ કરવવું
હોય તો ાહક ી એ બ ઓફસે આવી કાયમી
ધોરણે રદ કરવા અર અને બાક નાણા  હોયતો
તે ભરપાઈ કયા બાદ વીજ ડાણ કાયમી ધોરણે રદ
કરવા આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે .

અરજદાર  ી  ઈરભાઈ  ાગભાઈને  સદરહ ુ ં
કનેશનના  નામ ફેરફાર  અથવા  કનેશનના  બાક
રહેતા નાણાની ભરપાઈ કર કનેશન રદ કરવા માટે
જણાવવામાં આવેલ. પરંતુ આજ દન સુધી અરજદાર
ારા કોઈ કાયવાહ કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
નામ ાસફર

14 અિમતભાઈ દન મહમદભાઈ તારખ ૧૮.૫.૧૧ ના રોજ તેમના ખેતીવાઈ મા
કુવા ઉપર માંગણી કરેલ અને જેનું અંદાજપ
તા.૫.૧.૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે જે વીજ
ડાણ  હાલ  નવા  બનાવ ેલ  બોર  ઉપર
આપવા િવનંતી .

અરજદાર ીને બોર અંગે ના જર પુરાવા રજુ કરવા
જણાવેલ છે જે રજુ થયે થળ ઉપર જર ર સવે
કર આગળની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે

અરજદારીએ  બોર  અંગે  ના  જર  પુરાવા  તા.
૨૮/૦૭/૧૭ નાં રોજ રજુ કરતા અરજદાર ને બોર પર
વીજ ડાણ આપી શકાય તેમ છે. આમ અરજદારની
ફરયાદનું િનવારણ થયેલ હોય તારખ ૨૭/૦૯/૨૦૧૭
ના થળ પર મીટર લગાડ વીજડાણ ચાલુ કરેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


