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

પેટા િવભાગીય કચેર : બોટાદ ાય, િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 07/07/2017, 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 : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચ ી , હંસાબેન

નાનભાઈ
ઝમરાળા ગામ માં આવતી એચ. ટ. લાઈન
ખુબ જ સાંકડ બર માંથી પસાર થાય છે .
જે  લાઈન  રતામાં  નડતર  પ  છે  ઘરોની
અગાશી પાસેથી પસાર થાય છે જે ખુબ જ
ખમી  અને  અકમાત  થાય  તેવુ ં  છે.  જે
ફ ે રવવી  .  આ  લાઈન  સાથ ે  ડ ાય ેલ
ાસફમર ખાડામાં  છે  જે  અય જયા એ
ફેરવવું .

ઝમરાળા  ગામમા ં  આવતી  આ  એચ  ટ  લાઈન
ગામની સાંકડ બર માંથી અને અગાશીની બાજુ
મા ંથી  પસાર  થાય છે.  આ લાઈન ફેરવવા  અને
ાસફમર અય થળે ખસેડવા જર સવે તારખ
૨.૭.૧૭ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. સદર લાઈન
હાલ DISS કમ હેઠળ ફેરવી શકાય તેમ હોય ,જે
માટે ઝમરાળા ામ પંચાયત ના લેટર પેડ ઉપર
અર તેમજ તાલુકા  િવકાસ અિધકાર  નો  જર
ભલામણ પ જર હોય જે રજુ કયે દરખાત તૈયાર
કર મંજૂર મયે આગળની કાયવાહ સવરે કરવામાં
આવશે. કામની િવગત ( ાસફમર સેટર ડ.પી.-૧
,એચટ ડસમેટલ = ૯ પાન , ટ.સી. ડસમેટલ-
૧ , એલ ટ એ.બી. સી. -૨૦૦ મીટર )

સદર કામ માટે જર સરકારીની ડઆઈએસએસ
યોજના હેઠળ પોસલ બનાવી, ટડઓ સાહેબીના
જર સહ િસા કરાવી પોસલ નો. ૫૩૮૯ તારખ
૧૧/૦૭/૨૦૧૭  થી  જર  મંજુર  માટે  ડવીઝન
ઓફસ, બોટાદ ખાતે મોકલાવેલ. જેની મંજુર તા.
૧૯/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ૨૮૬૯ પ નંબરથી મળેલ
છે. આથી સદર કામ તા. ૦૨/૧૦/૨૦૧૭ નાં રોજ પૂણ
કર ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 સરપંચ ી ,હંસાબેન નાનભાઈ
વતી હાજર નાનભાઈ

ઝમરાળા ગામના લોટ િવતારમાં એક પોલ
બલકુલ નમી ગયેલ છે. જે પડે તેમ હોય પોલ
બદલાવવા િવનંતી

સદર નમેલ પોલ દન -૨ માં સીધો કરવા નાયબ
ઇજનેર ીને સુચના આપેલ છે.

ઝમરાળા ગામે સદર નમેલ પોલ સીધો કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સરપંચ ી ,હંસાબેન નાનભાઈ
વતી હાજર નાનભાઈ

બે ગાળામાં  કેબલ નહ હોવાથી ટલાઇટ
નંખાઈ નથી તે કર આપવા િવનંતી.

ટલાઈટ  નો  ક ેબલ  ના ંખવા  માટ ે  હયાત
ટલાઈટ ના વીજ ડાણમાં  લોડ વધારા માટે
ામ પંચાયત ારા માંગણી કરવી જર હોય જે
અરજદારના  હાજર િતિનિધને  જણાવેલ છે  .  આ
બાબતે ામપંચાયત ારાલોડ વધારા માટેનું  એ-૧
ફમ  ભર  જર  રેશન  ચાજ  ભરપાઈ  કય ે
આગળની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

ટલાઈટ માટે જર રેશન કરાવેલ નથી. િનકાલ
નવા કનેકશન

4 સરપંચ ી ,હંસાબેન નાનભાઈ
વતી હાજર નાનભાઈ

ઝમરાળા ગામના હનુમાન પરા િવતાર માં
વાલભાઈ  નાનુભાઈ  ના  ઘર  પાસે  પોલ
નીચેથી ેક થયેલ છે ટે ગામે યારે પડે તેમ
હોવાથી  સવરે  બદલાવી  આપવા  િવનંતી
કરશો

નાયબ ઇજનેર ી ( બોટાદાય પે.વી. કચેર) ને
સદર પોલ માં મફંગ કરવા અથવા જર જણાય તો
નવો પોલ ઉભો કર આપવા જણાવેલ છે.  સદર
કાયવાહ દન-૨ માં પૂણ કરવા જણાવેલ છે

નવો પોલ ઉભો કર  નું િનરાકરણ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ગનંદ ઇડઝ C/o.
હંસરાજભાઈ ચડોતરા
(૯૬૦૧૬૨૦૫૫૫)

ાહક નં. ૩૬૮૪૫/૦૫૦૪૮/૧ વાળા NRGP વીજ
ડાણ નું મીટર ફાટ થઇ ગયેલ હોય જેની
ટેટગ માટે યોય કરવું.

નાયબ ઇજનેર ી ( બોટાદાય પે.વી. કચેર) ને
સદર વીજ ડાણ પર મુકવામાં  આવેલ મીટરની
દન-૫  માં  ચકાસણી  કર  જર  કાયવાહ  કરવા
જણાવેલ છે.

સદર કનેસન માટેના મીટરનો અયુંચેક ટેટ થળ
પર જ તા. ૦૭.૭.૧૭ ના રોજ લીધેલ છે. મીટર ની
એયુરેસી બરાબર છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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6 કરમશીભાઈ વરાજભાઈ
ચલોડયા

પાટ ગામે આવેલ ાહકના વીજ વપરાશ નું
વીજડાણ પર મુકવામાં આવેલ મીટર ફાટ
થઇ ગયેલ છે. ટેટગ માટે યોય કરવું.

નાયબ ઇજનેર ી( બોટાદાય પે.વી. કચેર ) ને
સદર વીજ ડાણ પર મુકવામાં  આવેલ મીટરની
દન-૫  માં  ચકાસણી  કર  જર  કાયવાહ  કરવા
જણાવેલ છે.

સદર કનેસન માટેના મીટરનો અયુંચેક ટેટ થળ
પર જ તા. ૦૭.૭.૧૭ ના રોજ લીધેલ છે. મીટર ની
એયુરેસી બરાબર છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત


