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

પેટા િવભાગીય કચેર : ઉપલેટા ાય, િવભાગીય કચેર : ધોરા, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 20/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એ ગોસાઈ ૯૯૨૫૨૦૯૧૫૨ ી ડ કે દાંતલા ૯૯૨૫૨૦૯૧૬૨ ી વી એલ ડોબરયા ૯૬૮૭૬૮૪૯૦૪
ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 16, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 16, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ચૌહાન ભાવેશ કાંિતલાલ

મો:9724652855
ગામ:ડુિમયાની સંદભ: સરપંચ
ી ડુિમયાણી

મકાન ઉપર થી વીજ લાઇન પસાર થાય છે. થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે.

ાહક ને વીજ લાઈન ખસેડ આપવા માટેનું ભાવ
પક URSD/5830 Dt 10.08.17 થી આપેલ છે.
જે ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી. ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 હરદેવિસંહ જે. વાળા
મો:9228308655
ગામ:તણસવા

લમીબેન સુદાભાઇ હૂણ ને આપેલ ખેતીવાડ
કનેશન માં આવેલ કુવા ઉપર વાંધો

લમીબેન સુદાભાઇ હૂણ ને ખેતીવાડ વીજ ડાણ
કનેશન નં ૩૩૯૨૪૦૦૭૦૪૭ થી તા 07.03.15 થી
આપેલ  છે  જેની  કેશ  ફાઇલ  તપાતા  લમીબેન
સુદાભાઇ  હૂણ  ારા  આપવામાં  આવેલ  ૧૬નં  માં
ક ૂવાનો  ઉલેખ  છે  અને  તે  મુજબ વીજ  ડાણ
આપેલ છે.

મામલતદાર ી ઉપલેટા ને લમીબેન સુદાભાઇ હૂણ
ારા રજૂ કરવામાં આવેલ ૧૬નં ની ખરાઈ માટે પ
નં ૫૪૫૩ તા. ૨૦.૦૭.૧૭ થી ણ કરેલ છે.

િનકાલ
ડએમ રફર

3 ગોરધનભાઈ મૂળભાઇ સોા
મો:9913110025 ગામ:
ઉપલેટા ફડર:હડફોડ

ખેતીવાડ  AG  ુપ  મા  અલગ  TC  કરવા
બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે.

ગોરધનભાઈ મૂળભાઇ સોા વીજ ડાણ પાસે
%  LTVR  ગણતા  ૪.૬%  આવે  છે .  જ ે  %  LTVR
જરયાત મુજબ ના છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 હાભાઈ દેશાભાઈ ચાવડા
મો:૯૯૨૫૯૮૯૩૦૮ ગામ:મજેઠ

કનેશનમા ૨.૫ એચપી નો લોડ વધારા લેવા
બબત

હાભાઈ દેશાભાઈ ચાવડાને  હાલની  VDS યોજના
બાબતની યોય માહતી આપેલ છે.

હાભાઈ દેશાભાઈ ચાવડાની લોડ વધારાની અર
આયે,  કંપનીના  િનયમ મુજબ લોડ  વધારો  કર
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 મેરામભાઇ ડાંગર
મો:૯૮૯૮૪૧૯૮૧૯ ગામ:મજેઠ

મજેઠ અને કુંડેચ ગામ મા હેલપર િનમનુત
કરવાં બબત

હાલમાં મજેઠ, કુંડેચ ,લાઠ અને ભીમોરા ગામમાં ી
એસ બી કૂવાળ(હેલપર)ની વીજ ફોટના િનરાકરણ
માટેની  કામગીર  કરે  છે.  તેનુ ં  હેડ  વાટર  લાઠ
ગામમાં છે

MMG ગગ ારા પણ હાલમાં મજેઠ, કુંડેચ ,લાથ
અને  ભીમોરા  ગામના  વીજ  ફોટનો  િનરાકરણ
કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

6 વરંગ ગોિવંદ બોરચા
મો:૯૪૦૮૬૬૧૭૧૨ ગામ:કુંઢેચ
ફડર:િવેણી AG

ગોિવંદભાઈ વાળૂ ુપ(પાતાળ કૂવા) મેટેનેસ
કરવા  બાબત -હદા  કરસન વાળુ  ુપ  મા
મેટેનસ કરવા બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

સદર ુપ માં જર લાઈન નું સવે કર ૬ ગાળાના
તાર બદલાવેલ છે, નવી ઘાય કર તથા નવા જપર
કર મેટેનસ કર આપેલ છે તથા સાદર કામગીર
તા ૨૫.૮.૨૦૧૭ ના પૂણ  થઇ ગયેલ અને પનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 હા ખીમા બોરચા
મો:૯૯૦૯૩૧૦૬૫૬ ગામ:કુંઢેચ
ફડર:િવેણી

લાખા દાનાભાઈ વાળા ુપમા મેટેનસ કરવા
બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

હાભાઈ દેશાભાઈ ચાવડાની લોડ વધારાની અર
આયે,  કંપનીના  િનયમ મુજબ લોડ  વધારો  કર
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

8 ઘૂશા પૂના ડાંગર
મો:૯૦૯૯૮૮૦૭૨૩ ગામ:કુંઢેચ
ફડર:િવેણી

સદર  ુપ  મા  મેટેનસ કરવા  બાબત -
ફૂલવાડ  વાળા  ુપ મા  ફેકેસન બદલવા
બાબત  =-સદર  ુપ  મા  મેટેનસ  કરવા
બાબત -ફૂલવાડ  વાળા ુપ મા  ફેકેસન
બદલવા બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

સદર ુપ માં જર લાઈનનું સવે કર ૧૬ ગાળા ના
તાર બદલાવેલ છે, નવી ઘાય કર તથા નવા જપર
કર મેટેનસ કર આપેલ છે. સદર કામગીર તા
૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના પૂણ થઇ ગયેલ અને પનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 ભીમ ના કનેરયા
મો:૯૬૩૮૫૨૯૨૦૪
ગામ:પાટણવાવ

સદર ુપ મા મેટેનસ કરવા બાબત થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

સદર ુપ માં જર લાઈનનું સવે કર ૯ ગાળા ના
૧૧ કેવી ના તાર ખેચવાની કામગીર તા. ૨૨.૦૮.૧૭
ના રોજ પૂણ થઈ ગયેલ છે અને પનો િનકાલ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 હમીર ભીમ મો:૯૭૨૬૬૨૫૨૭૪
ગામ:તલંગના ફડર:તલંગના AG

હમીર ભીમ વાળા ુપ મા મેટેનસ કરવા
બાબત રમેશ હરા બોરચા વાળા LT લાઇન
મા મેટેનસ કરવા બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

સદર ુપ માં જર લાઈનનું સવે કર ૨૬ ગાળા ના
તાર બદલાવેલ છે. નવી ઘાય કર તથા નવા જપર
કર મેટેનસ કર આપેલ છે તથા સાદર કામગીર
તા ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના પૂણ થઇ ગયેલ અને પનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 મનસુખ ડાયા કનેરયા
મો:૯૯૦૯૬૪૯૯૬૦ ગામ:ભીમોરા

લાઠ  એ  અને  ભાદર  એ  ખેતીવાડ
ફડરોમા ં  પાવર  નો  સમય  દવસમાં  કર
આપવા બાબત

મનસુખ ડાયા કનેરયાના AG ગ્પનો સમય ણી
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

લાથ એ અને  ભાદર  એ ખેતીવાડ  ફડરોમાં
પાવર નો સમય ચકસતા તે  R7 ગૃપમાં છે અને
તેનો  છેલા  છ  અઠવાડયાનો  પાવર  સલાયનો
સમય નીચે મુજબનો છે જેમાં ફડરોનો દવસમાં વારા
મુજબ પાવર આપવામાં આવે છે. (૧) ૦૦:૧૫ થી
૦૮:૧૫ તા. ૧૦.૦૬.૧૭ (૨) ૧૨:૧૫ થી ૨૦:૧૫ તા.
૧૭.૦૬.૧૭  (૩)૨૦:૧૫  થી  ૦૪:૧૫  તા.  ૨૪.૦૬.૧૭
(૪)૪:૩૦ થી ૧૨:૩૦ તા. ૦૧.૦૭.૧૭ (૫) ૦૦:૧૫ થી
૮:૧૫  તા.૦૮.૦૭.૧૭  (૬)૧૨:૧૫  થી  ૨૦:૧૫  તા.
૧૫.૦૭.૧૭ આમ અરજદારને  વાર મુજબ દવસનો
પાવર  આપવામાં  આવે  છે.  અને  પનો  િનકાલ
થળેલ છે.

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

12 રાભાઈ ડાંગર
મો:૯૬૮૭૫૩૬૧૧૯ ગામ:કુંઢેચ

કુંઢેચ ગામ મા JGY ના TC મા ફિસંગ કરવા
બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

કુંઢેચ ગામ મા JGY ના TC મા ફિસંગ કર  નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
13 રાભાઈ ડાંગર

મો:૯૬૮૭૫૩૬૧૧૯ ગામ:કુંઢેચ
ખેતીવાડ TC ની જયા ફેરફાર કરવા બાબત થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન

નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે
ાહક ને ટસી ખસેડ આપવા માટેનું ભાવ પક
URSD/5720 Dt 02.08.17 થી આપેલ છે.  જે
ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી.  ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

14 પૃવીરાજિસંહ ચુડાસમા
મો:૯૭૨૪૧૨૨૧૨૨ ગામ:લાઠ

લાઠ ગામ મા JGY ના જજરત પોલ બદલવા
બાબત લાઠ AG ના ભાદરકાઠા મા મેટેનસ
કરવા બાબત(ચંદુ  ગંગદાસ વાળુ ુપ) લાઠ
અને ભીમોરા ગામ ના JGY ના TC મા ફસગ
કરવા બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

થળનું સવે કરતા ાહકે પોલ ફેરવી આપવા માટે
ની થળ ઉપર રજુયાત્ કરેલી છે. જેથી ાહક ને
પ ોલ  ખસ ે ડ   આપવા  મ ાટ ેન ુ ં  ભ ાવ  પક
URSD/5768 Dt 03.08.17 થી આપેલ છે.  જે
ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી.  ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 કરસન મોકા ખટારયા
મો:૯૯૭૯૫૫૪૬૯૩ ગામ:કુંઢેચ

સદર ાહક ના ઘર સામે આવેલ JGY નો પોલ
નડતર હોવાથી ખસેડવા બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

ાહક ને પોલ ખસેડ આપવા માટેનું  ભાવ પક
URSD/5711 Dt 31.07.17 થી આપેલ છે.  જે
ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી.  ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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16 મેરામભાઇ ડાંગર
મો:૯૮૯૮૪૧૯૮૧૯ ગામ:મજેઠ

ાથિમક  શાળા  પાસેનુ ં  ટસી  ફેરવી  દેવા
બાબત

થળનું  સવે  કર  આગળની  કાયવાહ  વતમાન
નીયમ મુજબ કરવામાં આવશે

થળ તપાસણી કરતા અરજદારે જે ટસી ફેરવી દેવા
માટે રજુઆત કરેલી હતી. તે ટસી ાથિમક શાળાના
કપાઉડમાં  આવેલુ ં  નથી.  જે  ાથિમક  શાળાના
દરવાથી દુર આવેલું છે. અને ટસી ખસેડ આપવા
માટેનું ભાવ પક URSD/5739 Dt 02.08.17 થી
આપેલ છે.જે ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી. ભાવ
પકની સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ
થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


