પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ગડલ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 03/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.બી.ધડુક
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મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 ચંદુભાઈ ગાભાઈ વેકરયા

૧૧ કેવી કેબલ નાખવા બાબત

2 રાધેયામ લેઉવા પટેલ વાડ,
(ચંદુભાઈ વેકરયા)

નડતરપ થાંભલા દુર કરવા બાબત

3 વાઘેલા કમલેશનભાઈ
જયંતીલાલ

તા ૩૦.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ માંગેલ વીજ ડાણ જે જયાએ વીજ ડાણ લેવાનું છે તેનો માિલક હક
માટે કરેલ અર બાબત
સાબત થઇ શકે તેવો કોઈ દતાવેજ રજુ કરેલ શકે
તેમ ન હોઈ વીજ ડાણ માટેની કાયવાહ થઇ શકે
તેમ નથી.

4 એસ એો ોડસ ા.
લીમીટેડ, હડમતાલા

એલ ટ કનેશન ડપોઝીટ રફંડ બાબત

અતન જવાબ

સદર કામગીર અંગે જર થળ પરણ કર દવસ સાદર થળ પરણ કરતા સાદર થળે ૧૧ કે વ ી
પંદરમાં કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.
કપુરયા ફડરમાં આશરે ૧૪૦ મીટર, ૧૧ કેવી એબી
કે બ લ નાખવાનો છે . જે ન ો ોજે  ટ, ોજે  ટ નં બ ર
૨૧૦૦૭૦થી મુકેલ છે. સદર કામગીર તા. ૨૯.૦૩.૧૮
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ.
સદર કામગીર અંગે જર થળ પરણ કર દવસ સાદર થળ પર ૩ નંગ નેકેડ પોલ દુર કરવાના છે.
પંદરમાં કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.
જે ન ો ોજે  ટ નં બ ર ૨૧૦૦૬૬થી મુ ક ે લ છે . સદર
કામગીર તા. ૨૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂ ણ  કરવામાં
આવેલ.

સદર અરજદારની અરના અનુ સ ં ધ ાને ાહકની સાદર અરજદારની અરજદાર ાહકની ડપોઝીટ યાજ
ડપોઝીટ રફંડ થઇ ગયેલ છે. પરંતુ આપવા પા સહત ની રકમ સાથે રફંડ કરેલ છે.
યાજ અં ગ ે કે સ વે ર ફાય કર આગળની કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
નવા કનેકશન
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 કશાન એોટેક ઇડ.
૯૯૭૯૭૯૯૧૯૭

વોટેજ મેટેન કરવા બાબત

6 ી ભૂપતભાઈ એમ ડાભી,
ઉપાય(ગુજરાત ઠાકોર અને
કો િવકાસ િનગમ)

યોિતામ યોજના હે ઠ ળ ઘર વપરાશ વીજ જર થળ પરણ કર પીવીસીએલ કંપનીના સદર થળનું રોજકામ નાયબ ઇજનેર, ગડલ ાય
િનકાલ
કનેશન આપવા બાબત
િનયમ મુજબ કાયવાહ કરવામાં આવશે.
ારા કરવામાં આવે લ છે . સાદર િવતાર સં પ ૂ ણ  ગામતળ બહારના
ખે ત ીવાડ િવતાર હોઈ, તે મ જ ખે ત ીવાડમાં ૬ િવતારમાં JGY નો
લાઈટગ વીજ ડાણ આવે લ છે . જે જુ ન ા કોટડા
પાવર આપવો
ખે ત ીવાડ ફડરમાં થ ી ચાલુ છે . આમ સાદર થળ
ખે ત ીવાડ િવતાર જે  વાયમાં થ ી પાવર સલાય
આપી શકાય નહ.

7 હડમતાલા ઇડીયલ
એસોસીએશન

સદર ાહકનું ાસફમર તથા થળ પરણ કર સાદર અરજદારના થળે તપાસ કરતા સાદર ાહક
યોય િનરાકરણ દવસ ૧૫માં કરવામાં આવશે.
નંબર ૩૩૧૪૫/૦૦૫૧૪/૬નુ ાસફમર ફેલ થઇ ગયેલ.
જે ાસફમર તા ૦૩.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ બદલેલ છે.
જેના વોટેજની માપણી કર ાહકને બતાવેલ છે.

િનકાલની િથિત

ાય પે ટ ા િવભાગ ૧ માં થ ી પાવર સલાય અે ન ી ગડલ િવભાગીય કચે ર  ારા પ નં બ ર
માટે અલગ એચ ટ સબ ડવીઝન આપવા GDD/T2/5656 DTD 08.05.2017થી મોકલેલ
બાબત
છે. જે વતુળ કચેર ારા પ નંબર
RRC/HR1/Bifurcation/3779
dtd
11.05.2017થી િનગિમત કચે ર ને મોકલવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

સબ ડિવઝન ના િવભાજન કરવાના ની થયે લ ા
િનકાલ
િનયમો મુ જ બ શરતો સં ત ોષાતી ન હોવાથી નવી કચેર સંબિધત
હડમતાળા ઔોિગક સબ ડિવઝન ની મંજૂર આપી
શકાય નહ.
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8 જયંતીભાઈ ઘુસાભાઈ સાટોડયા સાટોડયા સોસાયટમાં લો વોટેજ બાબત

9 ી ઈરયા ામ પંચાયત
(વસંતબેન) 7698310054
10 ી કોટડા સાંગાણી ામ
પંચાયત
11 ી કેશવાળા ામ પંચાયત
(સરધારા કે.આર.)

સદર થળ પરણ કર, જર તાંિક મંજુર લઇ સદર થળનું સવે કરતા અે લો વોટેજનો  દુર
લો વોટેજનો  દવસ ૨૦દુર કરવામાં આવશે.
કરવા એક ાસફમરની મતા ૧૦ થી ૬૩ કેવીએ
કર તે મ ાં , હયાત ૧૦૦ કે વ ીએમાં થ ી લોડ ાસફર
કર લો વોટેજનો  દવસ દુર કરવામાં આવશે.
સાદર કામગીરનો ોજેટ નંબર ૨૦૯૬૬૭થી મુકેલ
છે . સાદર કામગીર તા ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂ ણ 
કરવામાં આવે લ છે અને નુ ં સુ ખ દ િનરાકરણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

કરમાલ એ ફડરમાં થ ી એક અલગ એ ોજેટ ૧૫૫૮૮૫થી મંજુર મળેલ છે. લાઈનકામ પૂણ રામોદ એસએસમાંથી તા ૦૫.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ નવો
ફડર કરવા બાબત
થઇ ગયેલ છે. પેનલ ઇટોલ થઇ ગયેલ છે. દવસ વાદપરા ફડર ચાજ કરવામાં આવેલ છે.
દસમાં દર ફડર ચાજ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

કેશવાળા ગામે મેઈન બરમાં ખુલા વાયરના સદર થળનું પરણ કર, જર તાંિક મંજુર લઇ સદર થળનું પરણ કરતા આશરે ૩૦૦ મીટર એ
જથાને કેબિલંગ કરવા બાબત
દવસ ૨૦માં કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.
બી કેબલ નાખવાનો છે. જે કામગીર તા
૧૪.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે. અને નું સુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

કોટડાસાં ગ ાણીમાં અવાર નવાર LT વાયર સદર થળ પરણ કર, જર તાંિક મંજુર લઇ સદર થળ પરણ કરતા આશરે ૫૦૦ મીટર એ
જજરત થવાથી અવાર નવાર વાયર તૂટે છે. કામગીર દવસ ૨૦માં પૂણ કરવામાં આવશે.
બી કે બ લ નાખવાનો છે . સદર કામગીર તા
૧૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂણ કર અરજદારની અરનું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

12 ી કશાન સંઘ વડયા કુંકાવાવ કુંકાવાવ તાલુકાના દરેક ગામમાં લો વોટેજ સદર ફરયાદ અવયે , ૬૬ કે વ ી દે વ ગામ એસએસ નાયબ ઇજને ર વસાવડ ારા ટે ઈ લ એડના
(ી કનુભાઈ બોઘાની)
પાવર આપવા બાબત.
મંજુર થઈ ગયેલ છે. તેમજ ામ પંચાયતનો ઠરાવ વોટે જ ની માપણી કરતા હાલમાં વોટે જ બરાબર
તે મ જ જમીનના જર દતાવે જ જે ટ કો અમરે લ ી આવે છે.
સકલને મોકલાવેલ છે. સદર એસએસ ૨૦૧૭-૧૮ માં
મં જ ુ ર થયે લ છે . જે ન ી કામગીર પૂ ણ  થતા લો
વોટેજનો  દુર થઇ જશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
જેટકો

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

Page 2 of 2

