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

પેટા િવભાગીય કચેર : બોટાદ ટાઉન-૨, િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 11/07/2017, 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 : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સંગીતાબેન દવભાઈ (સય

ી- તાલુકા પંચાયત )
હડદડ ગામની વાડ ઓને તુરખા સબટેશન
માંથી નીકળતા ઝરયા ખેતીવાડ માંથી વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે જેના કારણે લો
વોટેજ  નો    ઉદભવે  છે  અને  પાવર
સલાય ની ફરયાદો નો ઝડપ થી િનકાલ થતો
ન હોવાથી આ તમામ ખેતીવાડ ાહકો ને
હડદડ સબટેશન માંથી નીકળતા ફડર માંથી
પાવર આપવો .

રજૂઆત મુજબ જર મોજણી કરવામાં આવેલ છે. જે
મુજબ કુલ ૨૦૦ મીટર એચ ટ લાઈન (પોલ નંગ-
૪)  ઉભા  કરવાથી  ઝરયા  ખેતીવાડ  ફડર  હેઠળ
આવેલ હડદડ ગામના ખેતીવાડ વીજડાણ હડદડ
સબટેશન માંથી નીકળતા ટબા ખેતીવાડ ફડર માં
ડ  અરજદાર  ની  ફરયાદ  નું  િનવારણ કરવામાં
આવશે. સદર કામ માટે જર દરખાત SI SHEME
હેઠળ તૈયાર કર જર મંજૂર લઇ દન -૧૦ માં
કામ પૂણ કરવામાં આવશે .

તારખ ૨૯.૭.૧૭ ના રોજ આ વીજ ડાણો બોટાદ
શહેર-૨ પેટાવીભાગીય કચેર હેઠળ આવતા ટબા
એ ફડર માં ડને ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

2 સરપંચ ી -મુકેશભાઈ
ભુપતભાઈ - શથ ામ
પંચાયત.

સેથ ગામને  હાલમાં  સારંગપુર  સબટેશન
માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી સારંગપુર યોિતામ
ફડરમાંથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે
છે. જેના બદલે હવે સેથ ગામને સારંગપુર
સબટ ેશન  મા ંથ ી  નીકળતા  ૧૧  ક ેવ ી
.એસ.પી.સી.  યોિતામ ફડર  માંથી  વીજ
પુરવઠો આપવો.

સેથ ગામમાં  કુલ  ચાર  ાસફમર આવેલ છે.
જેમાંથી  એક ાસફમર .એસ.પી.સી.  યોિતામ
ફડર માં ડાયેલ છે . વધુમાં અરજદારની માંગણી
મુજબ ૧૧ કેવી .એસ.પી.સી.  યોિતામ ફડરના
ટેકનીકલ પેરામીટર ચકાસીને  તાંિક રતે શય
હશે  તો  દવસ-૧૦  માં  જર  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે

હાલ  સેથ ગામને  સાળંગપુર  સબ ટેશનમાંથી
નીકળતા ૧૧ કેવી એસપીસી જેવાય માંથી ડવું
તા ંિક  રતે  શય ના  હોય સદર કામગીર  હાથ
ધરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
ફડર બદલવા

3 સરપંચ ી -મુકેશભાઈ
ભુપતભાઈ - શથ ામ
પંચાયત.

શથ ગામના ઘણા ખેતીવાડ વીજ ડાણોને
બરવાળા પેટા  િવભાગીય કચેરના  ૧૧ કેવી
રેફડા ખેતીવાડ ફડરમાંથી વીજ પુરવઠો પુરો
પાડવામાં આવે છે. જેના લીધે વીજ િવેપ દુર
કરવામાં ઘણો િવલંબ થાય છે.  આ વીજ
ડાણોને  બોટાદ  શહેર-૨  પેટા  િવભાગીય
કચેર નીચે આવતા ખેતીવાડ ફડરમાંથી વીજ
પુરવઠો પુરો પાડવો.

અરજદારની રજૂઆત મુજબ શેથ ગામના ખેતીવાડ
વીજ  ડાણો  કે  જે  રેફડા  ખેતીવાડ  ફડર  સાથે
ડાયેલ છે. તેમની નકમાંથી બોટાદ શહેર-૨ પેટા
િવભાગીય કચેરના ૧૧ કેવી શેથ ખેતીવાડ ફડર
પસાર થાય છે. જેમાં ડવાની શયતા હોય પરંતુ
આ  ફડર  ડ.ડ.યુ ..જે.  વાય.  યોજના  હ ેઠળ
એચ.વી.ડ.એસ. માં મંજુર થયેલ છે થા તેનું  કામ
હાલ પૂણ થવાને આરે છે. જેથી આ વીજ ડાણો
રજૂઆત  મુજબ  ફેરવી  શકાય  તેમ  નથી.  વીજ
િવેપની ફરયાદ દુર કરવામાં થતો િવલંબ ઓછો
કરવા માટે નાયબ ઈજનેરી-બરવાળા તથા નાયબ
ઈજનેરી-બોટાદ શહેર -૨ ને જર સંકલન કરવા
જણાવેલ છે.

કાયપાલક ઇજનેર ી ,  િવભાગીય કચેર,  બોટાદ
ારા બંને પેટા િવભાગીય કચેર ના નાયબ ઇજનેર
ી ને આ માટે જર સંકલન કરવા જણાવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

4 સરપંચ ી -મુકેશભાઈ
ભુપતભાઈ - શથ ામ
પંચાયત.

ગામમાં  આવેલ  પરા  િવતારનું  ાસફમર
ઓવરલોડ  હોવાથી  નવુ ં  ાસફમર  કર
આપવું.

અરજદારની  રજ ૂઆત  મુજબ  ગામમા ં  આવેલ
ાસફમરની મતા મુજબ હયાત લોડ ની ચકાસણી
કર  લોડ  બેલેિસંગ  કર  જર  જણાશે  તો  નવુ ં
ાસફમર ઉભું કર આપવામાં આવશે.

સદર ાસફમરમાં લોડ બેલેિસંગ કર ફરયાદ નું
િનવારણ તા.૦૫.૦૮.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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5 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

ક ુ ંડલી  ગામમા ં  મુળભાઈ  ના  ઘર  પાસે
એલટ લાઈન મકાન ને અડે તેમ હોય જે દુર
લેવા િવનંતી.

મુળભાઈ ના ઘર પાસે આવેલ એલ ટ લાઈન ના
બે પોલ સીધા કર , પોલ ફેકેશન માર એલ ટ
લાઈન ના વાયરો મકાન થી દુર કરેલ છે.  સદર
કામગીર તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે અને
ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

મુળભાઈ ના ઘર પાસે આવેલ એલ ટ લાઈન ના
બે પોલ સીધા કર , પોલ ફેકેશન માર એલ ટ
લાઈન ના વાયરો મકાન થી દુર કરેલ છે.  સદર
કામગીર તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે અને
ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

કુંડલી ગામમાં હરજનવાસ પાસેના ાસફમર
ના ડઓ વારંવાર ઉડ ય છે તેમજ કેબલ
બળે છે .ટસી નો લગ વારંવાર બ ય
છે. જે માટે યોય કરવા િવનંતી.

હરજન  વાસ  પાસેના  ાસફમરની  એલ  ટ
લાઈનમાં બે ગાળાનો જજરત એ ટ એ બી કેબલ
નાંખી ટસી નું લોડ બેલેિસંગ કર સદર ફરયાદ નું
તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ િનવારણ કરેલ છે.

હરજન  વાસ  પાસેના  ાસફમરની  એલ  ટ
લાઈનમાં બે ગાળાનો જજરત એ ટ એ બી કેબલ
નાંખી ટસી નું લોડ બેલેિસંગ કર સદર ફરયાદ નું
તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

કુ ંડલી  ગામમાં  સરકલીયા  ખેતીવાડ  ુપના
તાર ઢલા પડ ગયેલ છે.

સરકલીયા  ખેતીવાડ  ુપમાં  ,  બાર  ગાળાનું  ર-
ગગ કર , આ લાઈનમાં નડતર પ ઝાડ કાપી
જરમેટેનસ ની  કામગીર  તારખ ૫.૭.૧૭ ના
રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

સરકલીયા  ખેતીવાડ  ુપમાં  ,  બાર  ગાળાનું  ર-
ગગ કર , આ લાઈનમાં નડતર પ ઝાડ કાપી
જરમેટેનસ ની  કામગીર  તારખ ૫.૭.૧૭ ના
રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

કુ ંડલી  ગામમાં  ધોળા  કુવા  ુપમાં  એલટ
લાઈન ના તાર ઢલા પડેલ છે.

ધોળા કુવા ુપમાં એલટ લાઈન ના આઠ ગાળાનું
ર-ગગ  કર  મેટેનસ  ની  કામગીર  તારખ
૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ
છે

ધોળા કુવા ુપમાં એલટ લાઈન ના આઠ ગાળાનું
ર-ગગ  કર  મેટેનસ  ની  કામગીર  તારખ
૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

ક ુ ંડલી  ગામમા ં  અળવ  ના  રત ે  આવેલ
ભીખાભાઈ નાભાઈ ના ખેતીવાડ ુપમાં એલ
ટ લાઈનના તાર ઢલા પડ ગયેલ છે.

અળવ ના રતે  આવેલ ભીખાભાઈ નાભાઈ ના
ખેતીવાડ ુપમાં એલટ લાઈન ના ણ ગાળાનું
ર-ગગ  કર  મેટેનસ  ની  કામગીર  તારખ
૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ
છે

અળવ ના રતે  આવેલ ભીખાભાઈ નાભાઈ ના
ખેતીવાડ ુપમાં એલટ લાઈન ના ણ ગાળાનું
ર-ગગ  કર  મેટેનસ  ની  કામગીર  તારખ
૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 સરપંચ ીમતી - સજનબેન
રમેશભાઈ સોલંક - ામ
પંચાયત કચેર, કુંડલી

કુ ંડલી  ગામમાં  લાલભાઈ ઠાકરશીભાઈ  ના
ટસી ુપમાં એલ ટ ના વાયર નીચા આવી
ગયેલ છે . જે વાહન ચલાવવામાં નડતર પ
હોય ખેચી આપવા ન િવનંતી

લાલભાઈ ઠાકરશીભાઈ ના ટસી ુપમાં એલ ટ
લાઈન ના નવ ગાળાનું ર-ગગ કર મેટેનસ
ની કામગીર તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ  કર
ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

લાલભાઈ ઠાકરશીભાઈ ના ટસી ુપમાં એલ ટ
લાઈન ના નવ ગાળાનું ર-ગગ કર મેટેનસ
ની કામગીર તારખ ૫.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ  કર
ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ી મતી બીનાબેન યોગેશભાઈ
મહેતા (મુખ ી , નગરપાિલકા
, બોટાદ )

પાયાદ રોડ ઉપર આવેલ બાહુબલી નગર
મા ં  પીવીસીએલ  નો  િસમેટ  પોલ  નં.
COL/DT060/C-1/019 ના તમામ તાણીયા
નીક ગયેલ છે તથા થાંભલામાં િતરાડ પડેલ
છે . જે બદલવા ન િવનંતી .

દવસ-૩ માં સદર વીજ પોલ બદલવાની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર ડેમેજ પોલ ની જયા એ નવો પોલ ઉભો કર
ફરયાદ નું િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


