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

પેટા િવભાગીય કચેર : ંબા, િવભાગીય કચેર : જસદણ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી. જે. મહેતા – કાયપાલક ઈજનેર, જસદણ િવભાગીય કચેર – ૯૬૮૭૬૬૨૦૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 21, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 21, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી તળશીભાઈ રવભાઇ

બારિસયા ગામ-ંબા
સિવસ  માં  .આઈ.વાયર  વાયરો  નાખવા,
િવલેજ હેલપર ારા  કંપલેન લખવા માંગતા
નથી, ંબા ગામમાં 5 kva ટસીની જયાએ
એબીસી કેબલ નાખવા.

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭  ના  અરોજ  આ  કામગીર  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે. તમજ તમામ િવલેજ હેપરોને
પ  નં .૪૬૧૮  તા.  ૧૯.૦૭.૨૦૧૭  થી  સ ુચના
પાઠવવામાં  આવેલ  છે.

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ  છે.  તમજ  તમામ  િવલેજ  હેપરોને  પ
નં.૪૬૧૮ તા. ૧૯.૦૭.૨૦૧૭ થી સુચના પાઠવવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી છગનભાઈ નથુભાઇ ગામ-
ઢાંઢાંણી

ખેડૂત ારા વીજપોલ ખેચી ખેતર માં લઈ જવા
માટે  કહેવામા  આવે  છે,  ઢાંઢા ંણી  ગામનો
સમાવેસ સરધાર સબ ડિવજન માં કરવો.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને તમામ કોકટરોને પો
દર તાકદ કરવામાં આવેલ છે કે આ બાબત ખેડૂતો
પાસે કોઈ પણ કારનું વીજ કનેકશન કામ કરાવવું
નહ.યારે બી  નીિતિવષયક છે.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને તમામ કોકટરોને પો
દર તાકદ કરવામાં આવેલ છે કે આ બાબત ખેડૂતો
પાસે કોઈ પણ કારનું વીજ કનેકશન કામ કરાવવું
નહ.યારે બી  નીિતિવષયક છે.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

3 ી િવલભાઈ ખીમભાઇ ગામ-
ઢાંઢાંણી

િવઠલભાઈ ખીમભાઇ તથા હકૂભાઈ ખીમભાઇ
ઢાંઢણી ના કનેકસનો ન આપવા બાબત

૧)  PDC  R/C  ી િવલભાઈ ખીમાભાઈ રાઠોડનું
ા.નં. ૬૦૪૩૩/૦૦૩૯૮/૭ થી આ વીજ ડાણ પાવર
ચાલુ  તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૭  થી  ચાલુ  કર  આપવામાં
આવેલ છે.૨)ી હકુભાઈ ખીમાભાઈ રાઠોડ ના નામનું
વીજ  ડાણ  ાહક  નં.  ૬૦૪૩૩/૦૫૫૪૯/૯  થી
તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

૧)  PDC  R/C  ી િવલભાઈ ખીમાભાઈ રાઠોડનું
ા.નં. ૬૦૪૩૩/૦૦૩૯૮/૭ થી આ વીજ ડાણ પાવર
ચાલુ  તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૭  થી  ચાલુ  કર  આપવામાં
આવેલ  છે.  ૨)ી  હકુભાઈ  ખીમાભાઈ  રાઠોડ  ના
નામનું વીજ ડાણ ાહક નં. ૬૦૪૩૩/૦૫૫૪૯/૯ થી
તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 ી યોગેિસંહ મહેિસંહ ડે
ગામ- ઢાંઢાંણી

ખેતીવાડમા ં  વીજ  વાયર  જજરત  છે  જે
બદલવા

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં જજરત વીજ વાયર બદલી
આપવામ આવશે.

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  મોજણી  કાય  તેમજ
ોજેકટ નંબર ૧૧૭૮૧૧, ૧૧૭૮૧૮, ૧૧૭૮૧૯, ૧૧૭૮૨૦,
૧૧૭૮૨૧ મૂક તમામ ોજેકટ મંજૂર મેળવી તારખ
૨૫.૯.૨૦૧૭ ના ૩ કમી ૧૧ કેવી તાર બદલી સદર
રજુઆતનું  સંતોષકારક  િનરાકરણ  કર  આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી ગોરધનભાઈ ભીખાભાઇ
ગામ-વડા

ભૂરભાઈ  ભીખાભાઇ  દવની  વાડએ
ાસફોમર સેટર રપેર કરવું અને અથીગ
કરાવવા

સદર  રજુઆતના  અનુ ંસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કર
આપવામાં આવેલ છે.

સદર  રજુઆતના  અનુ ંસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી સુરપાલિસંહ ડે ગામ-
વડા

વડા  ખેતીવાડ  આઠ  દવસથી  ી  ફેસ
પાવર નથી.

આજરોજ તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ તમામ ફોટ દુર
કરને પાવર સલાય ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

આજરોજ તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ તમામ ફોટ દુર
કરને પાવર સલાય ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી અરજણભાઇ ચનાભાઈ
સુરાણી – મઘરવાડા

લાંબા સમયથી ખેતીવાડ વીજ ડાણ કાપી
નાખવામાં આવેલ છે.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને થળ તપાસ અને કચેર
રેકડ  તપાસ  કર  તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૭  સુધીમાં  જર
જણાયે ાહકના વીજ ડાણ અંગે યોય કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  થળ  તપાસ  કરતાં
પી..વી.સી.એલ. ારા કોઈ વીજ ડાણ કાપવામાં
અઆવેલ ન હતું  પરંતુ વીજ પુરવઠો ાહક ીને
મળતો ન હતો. જે બાબતની કોઈ રજૂઆત ાહી
ારા થાિનક પેટા િવભાગીય કચેર થળે કરેલ ન
હતી પરંતુ લોક દરબારમાં તેની રજૂઆત થતા થળ
તપાસ કર જર વીજ પુરવઠો તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૭ ના
રોજ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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8 ી માધભાઇ વેલભાઇ ગામ-
વડા

ચાર થાંભલા ૧૧ કે.વી. ના નમી ગયેલ છે.
ભૂરાબાપાની વાડની બાજુમાં

સદર  રજુઆતના  અનુ ંસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  ચારેય  ૧૧  કે.વી.  ના
થાંભલાઓને સીધા કર મરામત કર કામગીર પૂણ
કર આપવામાં આવેલ છે.

સદર  રજુઆતના  અનુ ંસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કર
આપવામાં આવેલ છે..

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી મોહનભાઇ નગભાઇ
લબડયા ગામ-ઢાંઢણી

ફેુઆર  માં  ખેતીવાડ  નવા  કનેકસન ના
પૈસા ભરેલ છે. નવીન કનેકસન આપેલ નથી.

સદર રજુઆતના અનુંસંધાને આ વીજ ડાણ ાહક
નંબર ૬૦૪/૩૩/૦૫૫૫૭/૦ િથ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ ના
રોજ રલીજ કર નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

સદર રજુઆતના અનુંસંધાને આ વીજ ડાણ ાહક
નંબર ૬૦૪/૩૩/૦૫૫૫૭/૦ િથ તા.૨૬.૦૭.૨૦૧૭ ના
રોજ રલીજ કરવામ આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ી ભૂરભાઈ ભીખાભાઇ ગામ-
વડા

ગોરધનભાઈ ભીખાભાઇ ની વાડયે એલટ ના
વાયર બદલવા

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  થળ  તપાસ  કર
કામગીર તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ સુધી માં  કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  થળ  તપાસ  કર
ાહકની  ફરયાદ  મુજબ  તા.૫.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ
ાહકનું ાસફમર સેટર તથા અથગનું મેટેનસ
કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ી વલભભાઈ મોહનભાઇ
ગામ-ઢાંઢણી

ઢાંઢણી ગામની આથમણી બાજુ ખેતીવાડ માં
તાર બદલાવવા

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  થળ  તપાસ  કર
કામગીર તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૭ સુધી માં  કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  મોજણી  કાય  તેમજ
ોજેકટ નંબર ૧૧૭૮૧૧, ૧૧૭૮૧૮, ૧૧૭૮૧૯, ૧૧૭૮૨૦,
૧૧૭૮૨૧ મૂક તમામ ોજેકટ મંજૂર મેળવી તારખ
૮.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ૦.૯૫૦ કમી ૧૧ કેવી ઢાંઢણી
ખેતીવાડ ફડરના વીજ વાયર બદલી તથા ૮ પોલના
નવા  અરથગ  કર  સદર  રજુઆતનું  સંતોષકારક
િનરાકરણ લાવી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ી મોહનભાઇ કાળાભાઈ ગઢકા ખેતીવાડ ફડર HVDS કરેલું હોવા છતાં
હજુ વીજ ડાણ એલ ટ લાઈનમાં ડેલ છે.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને  ંબા પેટા િવભાગીય
કચેર ારા થળ તપાસણી કર અને મોજણી કાય
કયા બાદ તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ આ કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કરવામ
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ી મહકા સરપંચ બાબુભાઇ પીઠડાઇ જેવાય ફડરમાં વારંવાર પાવર બંધ
થવાની ફરયાદ અંગે , મહકા ગામમાં પંચાયત
ઓફસની  બાજુમાં  પોલ  બદલાવવો,  મહકા
પોટ ઓફસ વીજ બલ વીકારતા નથી.

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ આ અગીર પૂણ  કર
નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

સદર  રજુઆતના  અનુસંધાને  મોજણી  કાય  કર
તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ આ કામગીર  પૂણ  કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ી વજુભાઈ કરમશીભાઈ ગામ-
મહકા

ગામની બાજુમાં એલટ ના તાર ચા લેવા સદર રજુઆતના અનુસંધાને તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ
જર  મોજણી  કાય  કર  સદર  એલટ  લાઈનનુ ં
મેટેનસ કર આપવામાં આવેલ છે.

તા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કરવામ
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 ી ભગવાન માવ ગામ-
વડા

ખેતરમાં થાંભલા નમી ગયેલ છે. સદર રજુઆતના અનુસંધાને મોજણી કાય કર તા.
૦૩.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  સદર  ખેડ ૂતના  ખેતરમાં
થાંભલા સીધા કર આપવામાં આવેલ છે.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને મોજણી કાય કર સદર
ખેડૂતના ખેતરમાં તા.૦૩.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ થાંભલા
સીધા કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ી હંસરજભાઇ દેવરાજભાઇ
ગામ-ઢાંઢણી

ી  ફેસ  ઈડસઅલ  કનેકસન  મા ં  પૈસા
ભરાયેલ છે.વીજ ડાણ ચાલુ થયેલ નથી.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને કચેરના રેકડ તપાસતા
અરજદાર ારા રજુ કરવા પા અડરટેકંગ આપેલ
નથી  જેથી  જર  અડરટેકંગ  રાજ ઉઅયા  બાદ
િનયમાનુસાર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆતના અનુસંધાને કચેરના રેકડ તપાસતા
અરજદાર ારા રજુ કરવા પા અડરટેકંગ આપેલ
નથી  જેથી  જર  અડરટેકંગ  રાજ ઉઅયા  બાદ
િનયમાનુસાર આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

17 ી કુવરબેન કેસવભાઈ વસાણી
ગામ-મહકા

આરએલ  કનેકસનમાં  સિવસ  માં  આઈ
વાયર નાખવો

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના કામગીર કરવા ગયેલ પરંતુ સદર
થળ ઉપર આ અરજદાર બહાર ગામ ગયેલ હોવાથી
તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના કામગીર કરવા ગયેલ પરંતુ સદર
થળ ઉપર આ અરજદાર બહાર ગામ ગયેલ હોવાથી
તા.૧૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ આ કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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18 ી ભરતભાઇ રણછોડભાઈ
ટંબડયા ગામ-ગઢકા

ટ સી યવિથત ઊભા કરેલ નથી કાસ
માધા ગઢયાનું ટસી,કરશન પરબત નું ટસી

સદર રજુઆતના અનુસંધાને ાહકનો સતત ણવાર
ંબા પેટા િવભાગીય કચેર ારા કોટેટ કરવામાં
આવેલ છે. પરંતુ ાહક બહાર હોવાથી કામ થયેલ ન
હતું. આ કામ એક દવસનું છે જેથી ાહક આવતાં
તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ તેમનો સંપક કરતાં ાહક
ારા જણાવેલ કે છેલા ૧૫ દવસમાં તેમના વાડ-
િવતારમાં અિતશય વરસાદ હોવાથી તેમની વાડમાં
પાણી ભરાય ગયેલ છે જેથી કોઈપણ યિત હાલમાં
જઈ શકે તેમ નથી. તેમજ આ િવતારની હાલની
પરિથત  તેમના  જણાયા  મુજબની  છે.  જેથી
તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૭  સુધીમાં  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવશે

સદર  ાહકની  રજ ૂઆતને  યાન ે  લઈ  તારખ
૬.૮.૨૦૧૭ ના રોજ ાહકનું ાસફમર સેટર તથા
અરથગનું મેટેનસ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

19 ી ઢાંઢણી ગામ સરપંચ વોટર વકસ માટે અલગ ાસફમર કરવું સદર  રજ ુઆતના  અનુસ ંધાન ે  TECHNICAL
PHYSIBILITY  ને  યાનમાં  રાખી  વોટર વકસનું
ટ.સી. માટે યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર  રજ ુઆતના  અનુસ ંધાન ે  TECHNICAL
PHYSIBILITY  ને  યાનમાં  રાખી  વોટર વકસનું
ટ.સી. માટે યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

20 ી પોપટભાઈ ણાભાઈ
ગડિલયા

વડા ખેતીવાડ કનેકસન માં ૧૦ દવસા થી
લાઈટ બંધ છે

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના સાંજના ૫ વાયા સુધીમાં પાવર
ચાલુ કરેલ છે.

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ ના સાંજના ૫ વાયા સુધીમાં પાવર
ચાલુ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 અયા યિત - વડાણી ગામ િવલેજ  વાઈજ  હેલપર  નુ ં  િલટ,  ંબા  થી
વડા રોડ પર ૮ વધારાના પોલ દૂર કરવા

આ સાથે પ નં.૧૯.૦૭.૨૦૧૭ થી ફોટ સેટર ખાતે
યાદ મુકેલ છે. તેમજ ંબા પે.વી. કચેરના નોટસ
બડ ઉપર પણ મુકેલ છે.

આ સાથે પ નં.૧૯.૦૭.૨૦૧૭ થી ફોટ સેટર ખાતે
યાદ મુકેલ છે. તેમજ ંબા પે.વી. કચેરના નોટસ
બડ ઉપર પણ મુકેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


