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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
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િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : પી. સી. પંચાલ / ૯૬૮૭૬૬૨૧૨૦
રજુ થયેલ ોની સંયા : 18, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 ડુંગરભાઈ કયાણભાઈ ગાબુ
M.NO.9624301544

ની િવગત

સોલાર હોમ લાઈટ માટે પૈસા ભરપાઈ કયા અરજદાર ારા સોલાર
બાદ કનેશન આપવા બાબત.
માટે સોલાર પે ન લ
િનમણુ ં ક થયે થ ી વીજ
કાયવાહ હાથ ધરવામાં

2 સવભાઈ માવભાઈ લખાણી ખેતીવાડ માટેનું ટ.સી. મોટું મુકવા બાબત.
M.NO.7016354547

3 દનુભાઈ લવભાઈ િશહોરા
M.NO.9426711945

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

સોલાર ઘર વપરાશની લાઈટ મળવા અંગે.

હોમ લાઈટના વીજ ડાણ
લગાવવા માટે એજસીની
ડાણ અં ગ ે ની આગળની
આવશે.

ગઢડા ાય-૦૨ પે . વી. કચે ર  ારા અરજદારની
અર અવયે થળ મોજણી કર યોય મતાનુ ં
ાસફમર મૂક તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
સોલાર હોમ લાઈટ પે ન લ ફટ કરવાની કામગીર
બાપા સીતારામ કો-ઓપરે ટ વ ે ડ ટ સોસાયટ
,ભાવનગર ારા પૂ ણ  કરવામાં આવે લ છે પરં ત ુ
એજસી ારા જર દતાવે  કરારનામા સાથે
અે ન ી કચે ર એ રજુ કરવામાં આવે લ નથી. જે
મયેથી મીટર લગાવવાની કામગીર હાથ ધરવામાં
આવશે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

ગઢડા ાય-૦૨ પે . વી. કચે ર  ારા અરજદારની
અર અવયે થળ મોજણી કર યોય મતાનુ ં
ાસફમર મૂક તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

હાલમાં સોલાર હોમ લાઈટ નાં વીજ ડાણો માટે
એજસીની િનમણુંક થયેલ નથી અને તેના માટેના
ટેડરોની કાયવાહ હાલમાં ચાલુ છે.સદર કાયવાહ
પૂ ણ  થયે વીજ ડાણ આપવામાં આવશે જે
બાબતની ણ અરજદારને પ નં ૨૫૦૬ તા.
૨૦.૦૪.૧૮ થી ણ કરેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

સદર ાહકને તા ૧૬.૧૨.૧૭ નાં રોજ અં દ ાજપ
આપેલ જે ાહકે તા.૦૩.૦૧.૧૮ નાં રોજ ભરપાઈ કર
દધેલ છે. પરંતું ાહક ારા પુરતા દતાવે આધાર
પુરાવા રજુ કરતાં સદર વીજ ડાણ તા. ૦૧.૦૪.૧૮
નાં રોજ રલીઝ કર આપેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

4 સરપંચી ામ પંચાયત, ચોગઠ ચોગઠ ગામે ૧૧ કે.વી. લાઈન શીટગ કરવા ચોગઠ ગામે ૧૧ કે. વી. ચોગઠ યોિતામ ફડરની સદર લાઈન ફેરવવાની કામગીર તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ નાં
M.NO.9879135359
બાબત.
વીજ લાઈનના નડતરપ પોલ શીટગ કરવાની રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.
કામગીર ધોળા પે. વી. કચેર ારા હાથ ધર નવા
પોલ ઉભા કરવામાં આવે લ છે તે મ ાં બાક રહે ત ી
કામગીર દન-૧૫ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

5 સરપંચી ામ પંચાયત, ચોગઠ ૧૧ કે . વી. ચોગઠ યોિતામ ફડરની વીજ ધોળા પે . વી. કચે ર  ારા ૧૧ કે . વી. ચોગઠ ધોળા પે . વી. કચે ર  ારા ૧૧ કે . વી. ચોગઠ
M.NO.9879135359
લાઈન રપેર કરવા બાબત.
યોિતામ ફડરની વીજ લાઈન મરામતની જરયાત યોિતામ ફડરની ૭ કમી વીજ લાઈન મેટેનસ
મુજબની કામગીર એક માસમાં પૂણ કરવામાં આવશે. કરવા માટે ોજેટ નં ૧૮૯૮૬૬ થી .૧.૦ લાખની
મંજુર મેળવેલ છે.જે ૭.૦ કમી લાઈનનું મેઇટેનસ
નું કામ તા.૧૩.૦૪.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.
6 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન િવતારના ગાયી મં  દર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા સદર અર અવયે જર
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા મનસુ ખ ભાઈ દરના ઘર પાસે ઉભે લ પોલ થળ મોજણી કરવામાં આવે લ છે સદર પોલ
વીશી M.NO.9909396961 ફેરવવા બાબત.
શીટગનું અંદાજપ અરજદારને પાઠવવામાં આવશે
જે ભરપાઈ કયેથી આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં
આવશે.

૧ પોલ ફે ર વવા માટે ન ુ ં .૫૧૨૬ નુ ં અં દ ાજપ નં
૩૦૩૨ તા.૨૮.૦૩.૧૮ થી આપે લ છે જે અં દ ાજપ
અરજદાર ારા સમય મયાદામાં ભરપાઈ કરેલ નથી
જેની ણ પ નં ૪૨૧૬ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી કર સદર
ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશન ફડર માંથી ણ ટ.સી. આંબરડ અરજદારની રજૂઆત મુજબના ઢસા જંકશન ફડરમાં
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા ફડરમાં ફેરવવા બાબત.
દામનગર સબ ડવીઝન (અમરે લ ી સક લ )ના ણ
વીશી M.NO.9909396961
ાસફમર આવે લ છે તે ન ો સમાવે શ ૧૧ કે . વી.
આંબરડ યોિતામ ફડરમાં કરવા માટે દામનગર
સબ ડવીઝનને જણાવવામાં આવેલ છે.

અરજદારની રજૂઆત મુજબના ઢસા જંકશન ફડરમાં
દામનગર સબ ડવીઝન (અમરે લ ી સક લ )ના ણ
ાસફમર આવે લ છે તે ન ો સમાવે શ ૧૧ કે . વી.
આંબરડ યોિતામ ફડરમાં કરવા માટે દામનગર
સબ ડવીઝનને જણાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

9 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશનના ગાયીનગરના િવતારમાંથી નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા અરજદારને
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા પસાર થતી ૧૧. કે . વી. લાઈન ફે ર વવા સાથે રાખી જર થળ મોજણી કરવામાં આવે લ .
વીશી M.NO.9909396961 બાબત.
સદર વીજ લાઈન શીટ કરવા માટે અરજદાર ારા
જર વે - લીવ આપવામાં આવશે તો આગળની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર અરજદારની અર નાં અનુસંધાને ૦.૧૫૦ કમી
એચટ લાઈન તથા ૧ ાસફમર ફે ર વવા માટે
.૫૩૨૧૬ નું અંદાજપ નં ૩૦૩૧ તા.૨૮.૦૩.૧૮ નાં રોજ
પાઠવે લ છે જે અં દ ાજપ અરજદાર ારા સમય
મયા દ ામાં ભરપાઈ કરે લ નથી જે ન ી ણ પ નં
૪૨૧૫ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી કર સદર ફરયાદ નો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

ઢસા જંકશન ગામે ઝુપડપી િવતારમાં રહેતા ઇસમો
ારા િનયત અર ફમ જર આધાર-પુરાવા સાથે
ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થ ી સરકારીની
યોજનામાં િવના મુયે ઘર વપરાશના વીજ ડાણ
આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

8 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ૧૧ કે.વી. જલાલપુર ખેતીવાડ વીજ ફડરની નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા અરજદારને
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા લાઈન ઢસા જં ક શન રહે ણ ાં ક િવતારમાં થ ી સાથે રાખી જર થળ મોજણી કરવામાં આવે લ .
વીશી M.NO.9909396961 ફેરવવા બાબત.
આજુ - બાજુ ન ો તમામ િવતાર રહે ણ ાં ક નો હોય આ
લાઈન ટે ક નીકલી શીટ થઇ શકે તે મ નથી. તે મ
છતાં અરજદાર ારા જર વે-લીવ આપવામાં આવશે
તો આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

10 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશનના રામાપીર મંદર પાસે આવેલ નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા અરજદારને
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા ટ.સી. ફેરવવા બાબત.
સાથે રાખી જર થળ મોજણી કરવામાં આવે લ .
વીશી M.NO.9909396961
સદર ાસફમર શીટ કરવા માટે અરજદાર ારા
જર વે - લીવ આપવામાં આવશે તો આગળની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.
11 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન ગામે ઝૂ પ ડપી િવતારમાં ઢસા જંકશન ગામે ઝુપડપી િવતારમાં રહેતા ઇસમો
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા સરકારીની યોજનામાં િવના મુ  યે ઘર ારા િનયત અર ફમ જર આધાર-પુરાવા સાથે
વીશી M.NO.9909396961 વપરાશ માટે વીજ ડાણ આપવા બાબત. ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થ ી સરકારીની
યોજનામાં િવના મુયે ઘર વપરાશના વીજ ડાણ
આપવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

12 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશન િવતારના ખાદ ભંડાર રોડ ઉપર ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા ટ લાઈટનો પોલ ઉભો કરવા બાબત.
હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
વીશી M.NO.9909396961
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા અરજદારને
સાથે રાખી જર થળ મોજણી કરવામાં આવે લ .
આજુ - બાજુ ન ો તમામ િવતાર રહે ણ ાં ક નો હોય આ
લાઈન ટે ક નીકલી શીટ થઇ શકે તે મ નથી. તે મ
છતાં અરજદાર ારા જર વે-લીવ આપવામાં આવશે
તો આગળની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા અરજદારને
સાથે રાખી જર થળ મોજણી કરવામાં આવે લ .
સદર ાસફમર શીટ કરવા માટે અરજદાર ારા
જર વે - લીવ આપવામાં આવશે તો આગળની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
ટ લાઇટ
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13 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન ગામે યુ લોટ િવતારમાં
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા ીકૃણ િમલ પાસેથી ગોિવંદભાઈના લેથ સુધી
વીશી M.NO.9909396961 રહેણાંક િવતાર ઉપર પસાર થતી ૧૧ કે.વી.
વીજ લાઈન આપતી ત હોય ફે ર વવા
બાબત.

નાયબ ઈજનેર, ઢસા પે. વી. કચેર ારા જર થળ
મોજણી કર સદર વીજ લાઈન આપતી ત માલુમ
પડશે તો તે લાઈન શીટગ કરવા અં ગ ે ન ી જર
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર બાબતે જર સવે કરતા આ ૧૧ કેવી લાઈન
સાં ક ડ શે ર  તથા ગીચ િવતારમાં થ ી પસાર થતી
હોય શીટ કરવી શય નથી. પરંતું નવો ૪૦૦મીટર
એચટ એબી કેબલ નાખવા માટેની મંજુર ોજેટ
નં ૨૧૦૨૬૫ અને .૧.૯૫ લાખ થી મેળવેલ છે.સદર
કામ કરવા જતા આજુબાજુના રહશો ારા વાંધો લઇ
સદર કામ કરવા દધેલ નહ અને તા.૧૯.૦૪.૧૮ નાં
રોજ સદર કામ ન કરવા બાબતની અર આપે લ
જેથી સદર બાબતનું િનરાકરણ કરવા માટે અરજદારને
પ નં ૪૦૭૬ તા.૨૦.૦૪.૧૮ થી ણ કરેલ છે.પરંતું
અરજદાર ારા આ બાબતે કોઈ િનકાલ લાવે લ ન
હોય પ નં ૪૨૧૪ તા.૩૦.૦૪.૧૮ થી ણ કર
ફરયાદને દફતરે કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

14 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન ગામે મે ઈ ન બરમાં ામ સદર અર અવયે નાયબ ઈજને ર , ઢસા પે . વી. સદર અર અવયે નાયબ ઈજને ર , ઢસા પે . વી.
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા પંચાયત કચેર પાસે નમી ગયેલ ગડર પોલ કચેર ારા નમી ગયેલ ગડર પોલ સીધો કરવાની કચે ર  ારા નમી ગયે લ ગડર પોલ ને નવી ઘાય
વીશી M.NO.9909396961 સીધો કરવા બાબત.
કામગીર દન-૧૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે.
લગાવી પોલ ને સીધો કરવાની કામગીર
તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૮ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન ગામે િશવશિત રામ મં  દર ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા િવતારમાં ટ લાઈટની સુિવધા માટે નવા હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
વીશી M.NO.9909396961 વીજ પોલ નાખવા માટે
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે

િનકાલ
ટ લાઇટ

18 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જં ક શન ગામે મદ િવતારમાં ટ ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા લાઈટની સુ િ વધા માટે નવા વીજ પોલ હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
વીશી M.NO.9909396961 નાખવા માટે
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

ામ પં ચ ાયત ઢસા વીશી ારા ટ લાઈટના
હયાત વીજ ડાણમાં લોડ વધારો માગવા િનયત
અર ફમ ઢસા પે . વી. કચે ર એ રજુ કય ે થી
કં પ નીના નીયમ મુ જ બ આગળની કાય વ ાહ હાથ
ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

15 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશન ગામે ાથિમક આરોય કે રોડ સદર અર અવયે નાયબ ઈજને ર , ઢસા પે . વી. તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ખાલી ઉભેલ પોલ દુર કર ફરયાદ
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા ઉપરનો ખાલી ઉભે લ ગડર પોલ દુ ર કરવા કચે ર  ારા ખાલી ઉભે લ ગડર પોલ દુ ર કરવાની નું િનવારણ કરવામાં આવેલ છે
વીશી M.NO.9909396961 બાબત.
કામગીર દન-૧૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

17 ભરતભાઈ રાઘવભાઈ કટારયા, ઢસા જંકશન ગામે ખોડયાર નગર િવતારમાં
સરપંચી ામ પંચાયત, ઢસા હરવનભાઈ બાબુભાઈ કંડોયાના ઘર પાસે
વીશી M.N.9909396961
હેર રતાની વચે ઉભેલ િસમેટનો પોલ દુર
કરવા બાબત.

સદર અર અવયે નાયબ ઈજને ર , ઢસા પે . વી. તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ પોલ દુર કર ફરયાદ નું િનવારણ
કચેર ારા ખોડયાર નગર િવતારમાં હરવનભાઈ કરવામાં આવેલ છે
બાબુભાઈ કંડોયાના ઘર પાસે હેર રતાની વચે
ઉભેલ િસમેટનો એલ.ટ. લાઈનનો વીજ પોલ શીટ
કરવાની કામગીર દન-૧૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ

Page 3 of 3

