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

પેટા િવભાગીય કચેર : સમાણા, િવભાગીય કચેર : મધપુર, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 13/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.ડ.કલોલા - ૭૫૭૩૦૧૮૨૪૭

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 13, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 13, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રોલા ભૂરાભાઈ મૂળભાઈ નોન બિલંગ કેસ તકાલીન અસરથી રજુઆત કતા ી નો  અેની

કચેર ારા દન ૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.
સદર અરજદારની રજૂઆત અંગેની નવા ાહક નંબર
માટે  બિલંગ  િસટમમાં  ટકટ  નંબર  190056,
195423  થી િનર ાકરણ  કર  ાહક  ન ંબર:
61137/00332/4 આપેલ છે. જેથી આવતી બિલંગ
સાઇકલ થી તેઓ નું વીજબલ ચાલુ થઇ જશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 રોલા જયેશભાઇ ગોકળભાઈ નવા ખેતીવાડ િવષયક વીજ ડાણના પોલ
ડા નખાયેલા નથી.

સદર રજુઆતકતા ી ની જમીનમાં હાડ રોક હોય ,
આથી કોાકટર ી ને િસમેટ કકરેટંગ દવસ ૫
માં કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

નવા ઊભા કરવામાં આવેલ વીજ થાંભલાઓમાં બાક
રહેતી િસમેટ કકરતની કામગીર તા. ૩૦/૦૮/૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કર સદર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 સરપંચી બગધરા બગધરા  ગામના  વોટર  વકસના  ૪  વીજ
કનેસન માં  િમટર નથી  પરંતુ  વીજ  બલ
આવે છે

સદર રજુઆત કતા ી ની રજૂઆત નો િનકાલ દન
૩ માં અેની કચેર ારા કરવામાં આવશે.

સદર  રજૂઆત  અવયે  બગધરા  ગામના  વોટર
વકસના વીજ ડાણની જયાનું થળ રોજકામ તા.
૫/૯/૧૭ ના રોજ કર વીજ બીલ બંધ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 સરપંચી ભરડક રામ મઢ ખેતીવાડ ુપ માં  વારંવાર તાર
તૂટતાં હોય તેને બદલવા માટેની રજૂઆત

સદર  રજ ુઆતકતા   ી  એ  જણાયા  મ ુજબના
ખેતીવાડ ુપ માં સવે કામગીર દન ૨ માં પૂર
કર, તાર બદલવા માટેનો ોજેકટ મૂક, ોજેટની
મંજૂર  આયે  અેની  કચેર  ારા  સંતોષકારક
કામગીર કર આપવામાં આવશે.

સદર રજુઆતકતા ી એ જણાયા મુજબના ફડર માં
સવે કરતાં જર તાર તથા ફાઇબર પીન બદલવા
માટેનો ોજેકટ ની મંજૂર મેળવી અને તા.27.9.17
ના  રોજ  ચાર  ગાળાના  વાયર  બદલાવી  જર
સમારકામ પૂણ  કરેલ છે  અને સદર નું  સુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સરપંચી ગોરખડ ચીરોડા  ફડરમા ં  ફાઇબર  પીન  તથા  તાર
બદલવા બાબત

સદર રજુઆતકતા ી એ જણાયા મુજબના ફડર માં
સવ ે  કામગીર  દન ૨  માં  પૂર  કર,  તાર  તથા
ફાઇબર  પીન  બદલવા  માટેનો  ોજેકટ  મૂક,
ોજ ેટની  મંજ ૂર  આયે  અેની  કચેર  ારા
સંતોષકારક  કામગીર  કર  આપવામાં  આવશે

સદર રજુઆતકતા ી એ જણાયા મુજબના ફડર માં
સવે કરતાં જર તાર તથા ફાઇબર પીન બદલવા
માટેનો ોજેકટ મંજૂર કર કુલ 250 નંગ ડસ 120
નંગ િપન અને  6  ગાળાના  વાયર બદલાવી  તા.
26.9.17  ના રોજ ફડરનું  જર  સમારકામ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચી રામપર-રવેશીયા વોટર  વક સ  નુ ં  અંદાજ  પ  ફર  વખત
આપવા બાબત

સદર વોટર વકસ નું અંદાજ પની રકમ ભરવાની
સમય મયાદા પૂણ થઈ ગઈ હોય અને આશરે એકાદ
વષ  જેટલો  સમયગાળો  થઈ  ગયેલ  હોય  આથી
રજુઆતકતા  ી  ને  ફર  વખત  વોટર  વકસનુ ં
કનેકશન માગવા માટે જણાવેલ છે.

સદર વોટર વકસ નું અંદાજ પની રકમ ભરવાની
સમય મયાદા પૂણ થઈ ગઈ હોય અને આશરે એકાદ
વષ  જેટલો  સમયગાળો  થઈ  ગયેલ  હોય  આથી
રજુઆતકતા  ી  ને  ફર  વખત  વોટર  વકસનુ ં
કનેકશન માગવા માટે જણાવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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7 સુભાષભાઈ પરમાર, ખડ-
ખંભાળયા

ખેતીવાડ  ુપ  માં  જૂના  તાર,પોલ,એંગલ
બદલવા બાબત

સદર  રજુઆતકતા  ી  એ  જણાયા  મુજબ  સવ ે
કામગીર દન ૨ માં પૂર કર, તાર,પોલ તથા એંગલ
બદલવા  માટેનો  ોજેકટ  મૂક,  ોજેટની  મંજૂર
આયે અેની કચેર ારા સંતોષકારક કામગીર કર
આપવામાં આવશે

અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ ુપ ના સવે
કરને પાંચ ગાળાના જજરત વાયરો, ૨ જજરત વીજ
થાંભલા અને સ ગયેલ ફેકેશન તા. ૨૦/૯/૨૦૧૭
ના રોજ બદલાવીને  સદર કામગીર પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ી મુકેશભાઇ, મુખી, તાલુકા
ભાજપ, મધપુર.

લીલાધર નરશીભાઈ, ભરડક નું નવું ખેતીવાડ
િવષયક વીજ ડાણમા ટસી મૂકવા બાબત

સદર  ી  લીલાધર  નરશીભાઈ  ને  પોતાનુ ં  નવુ ં
ખેતીવાડ  િવષયક  વીજ  ડાણ  નુ ં  અંદાજ  પ
તારખ ૩૦-૦૧-૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે અને
તેઓનો અતામ માં વારો આવતો હોય તેઓની
રજૂઆતને દન ૫ માં પરપૂણ કરવામાં આવશે.

મંજૂર થયેલ નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ ાસફમર
તા. ૩૦.૮.૧૭ ના રોજ લગાવી વીજ પુરવાથી ચાલુ
કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

9 ી મુકેશભાઇ, મુખી, તાલુકા
ભાજપ, મધપુર.

.ધપુર(  ઈટ  )  અને  સમાણા  પે. િવ.
કચેરના  ખેતીવાડ  ાહકો  નું  ફડર  અલગ
કરવું.

સદર બંને  પે.િવ.  કચેર  ારા  સંકલન સાધી સવે
કામગીર દન ૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

તા.૬.૯.૨૦૧૭ ના રોજ ૮ વીજ થાંભલા ની નવી ૧૧
કે.વી. લાઇન ઊભી કરને સમાણા પે.વી.ક. હેઠળના
ખેતીવાડ વીજ ફડરમાથી મધપુર ઈટ પે.વી.ક.,
ના ખેતીવાડ વીજ ાહકોને  તેઓના પે.વી.ક.  ના
વીજ ફડરમાં ફેરવી આપેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

10 સરપંચી, મોટા પાંચસરા દૂધાગરા ઘેલા ગોકળ માથી કરણિસહ ચંદુભા
ડે,  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  માં  નામ
ાસફર કરવા બાબત

સદર રજૂઆતકતા  ી  ને  વીજ ડાણ માં  નામ
બદલી માટેના  જે  દતાવે પુરાવાઓ ઈએ તે
અંગેનું  િલટ આજ રોજ લોક દરબારમાં આપવામાં
આવેલ છે,  દતાવે કાગળો પૂરા  પાયે  અેની
કચેર ારા કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે॰

સદર રજૂઆતકતા ી વીજ ડાણ માં નામ બદલી
માટેના જે ખૂટતા દતાવે પુરાવાઓ રજૂ કરેલ ન
હોય આગળની કાયવાહ થઈ શકેલ નથી.

િનકાલ
નામ ાસફર

11 કપુરયા ગોરધનભાઈ - સમાણા અમારા લોટની પાસે આવેલ ટસી ની જયા
બદલવા બાબત

સદર આજરોજ તા.૧૩-૦૭-૧૭ ના રોજ થળ તપાસ
કર  સવ ે  કામગીર  પૂણ  કરવામા ં  આવેલ  છે
અંદાજપ ભયે  દન ૫ માં  રજૂઆત કતા  ી ને
અેની કચેર ારા કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

અરજદારને  આપવામાં  આવેલ  અંદાજપ  ભરપાઈ
થયેલ ન હોય આગળની કાયવાહ થઈ શકેલ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 પરષોતમ ગોકળ વાદ ખેતીવાડ  િવષયક  વીજ  ડાણની  ફાઇલ
બાબત

સદર રજૂઆતકતા ી ની ફાઇલ દન ૧૦ માં લાલપુર
પે.િવ.  કચેર  માથી  મંગાવી  પીડસીઆરસી  ની
કામગીર અે ની કચેર ારા કરવામાં આવશે.

સદર ાહક અગાઉ લાલપુર પે.વી. ક. હેઠળ આવાતો
ઓરજનલ કેસ ફાઇલ જૂના પે.વી.ક. માંથી મેળવી
અરજદારને  વતમાન  િનયમ  અનુસાર  ખેતીવાડ
વીજ  ડાણના  પુનઃડાણ  માટે  ટપક  િસંચાઇ
યોજના લેવા માટે અેની કચેર ારા તા.૨૪.૮.૧૭ ના
રોજ પ થી ણ કરવામાં આવેલ છે. જે અંગેનો
યુતર અરજદાર તરફથી મળેલ ન હોય આગળની
કાયવાહ થઈ શકેલ નથી

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 િતક પઘડાળ, અર ીન
હાઉસ, ખડ-ખંભાળયા

ીન હાઉસ ખેતીવાડ વીજ ડાણ આપવા
બાબત

ીન  હાઉસના  નવા  િવજડાણ  આપવા  માટે
પરપ નં.પીવીસીએલ/ટેક/૩૫૬૪, તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૨
મુજબ  કાયવાહ  કરવાની  રહે  છે.  જે  અનુસંધાને
પરપના મ નં.૫ અને ૬ની શરતનું ઉલંઘન થતું
ન હોય અને બાકની તમામ શરતોનું પરપ મુજબ
પરપૂણ થતી હોય તેવા સંગોમાં નવું િવજડાણ
ઇડયલ ટેરફમાં આપી શકાય છે.

ીન  હાઉસના  નવા  િવજડાણ  આપવા  માટે
પરપ નં.પીવીસીએલ/ટેક/૩૫૬૪, તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૨
મુજબ  કાયવાહ  કરવાની  રહે  છે.  જે  અનુસંધાને
પરપના મ નં.૫ અને ૬ની શરતનું ઉલંઘન થતું
ન હોય અને બાકની તમામ શરતોનું પરપ મુજબ
પરપૂણ થતી હોય તેવા સંગોમાં નવું િવજડાણ
ઇડયલ ટેરફમાં આપી શકાય છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


