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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
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િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫
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

1 ી સવભાઈ રનાભાઈ
વાડ િવતારમાં આવેલ મકાન ઉપરથી પસાર સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર લાઈન ફેરવવા
ખીમાણીયા મુ.કરમદડ, તા.ધાર, થતી ૧૧ કે વ ી લાઈન શીટ કર આપવા મ ા ટ ે અ ં દ ા જ પ  પ ા ઠ વ વ ા મ ા ં આ વ શ ે . અ ન ે
મો.૭૫૭૪૯૧૫૩૭૩
બાબત.
અંદાજપની રકમ િનયત સમય મયાદામાં ભરપાઈ
થયે લાઈન શીટગ માટેની કાયવાહ હાથ ધરવામાં
આવશે.

અતન જવાબ

મોજણીકામ બાદ ભાવ પક . ૬૧૦૦૦/- માં ક
૧૭૯૯ તા૨૬.૦૩.૧૮થી આપવામાં આવેલ છે.(લાઈન
કામ ની િવગત: ભારે દબાણ ની િવજ લાઈન ૦.૧૮૦ કમી, હળવા દબાણ ની િવજ લાઈન -૦.૧૦૦
કમી, ૬૩ કેવીએ ટસી શીટગ-૧ નંગ). અરજદાર
ારા સમય મયાદામાં અંદાજપ ની રકમ ભરપાઈ
થયેલ નહ હોવાથી કે સમયમયાદા લંબાવવા માટે
કોઈ ણ કરવામાં આવેલ નહ હોવાથી પ માંક
૨૩૭૬ તા:૨૭.૦૪.૧૮ થી તે ઓ ની અર દફતરે
કરવામાં આવેલ છે તેવી ણ કરવામાં આવેલ છે.

2 ી સવભાઈ રનાભાઈ
કરમદડ ગામે રામ મંદરની બાજુની શેરમાં સદર થળ પર આવેલ વીજપોલ સીધા કર યોય તા.૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર થળ પર વીજપોલ
ખીમાણીયા મુ.કરમદડ, તા.ધાર, ઢોરા ઉપર આવેલ વીજપોલ ાંસા થઇ ગયેલ મેઇટેનસ કર આપવામાં આવશે.
બદલાવી જર મેટેનસ કામગીર પુણ કરવામાં
મો.૭૫૭૪૯૧૫૩૭૩
હોય સીધા કરવા બાબત.
આવેલ છે.
3 ી કપીલભાઈ કોટડયા મુ.કુબડા ગામ માં થ ી પસાર થતી ૧૧ કે વ ી લાઈન સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર તાંિક રતે
તા.ધાર, મો.૯૪૨૭૨૬૧૭૦૦
ગામની બહાર શીટ કરવા બાબત.
શય હોય તો લાઈન ફે ર વવા માટે અં દ ાજપ
પાઠવવામાં આવશે. અને અંદાજપની રકમ િનયત
સમય મયા દ ામાં ભરપાઈ થયે લાઈન શીટગ
માટેની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

અરજદાર ી ને સદર લાઈન શીટગ માટે પ
નં . ૧૯૧૧ તા.૨૦.૦૩.૧૮ થી .૨,૩૩,૨૭૨/- રકમ નુ ં
અં દ ાજપ પાઠવવામાં આવે લ છે . સદર કામગીર
અંતગત ૧.૨ કમી નવી એચ.ટ.લાઈન ઉભી કરવાની
થાય છે અને ૪૫૦ મીટર લાઈન ડસમેટલ કરવાની
થાય છે.અરજદાર ારા સમય મયાદામાં અંદાજપ ની
રકમ ભરપાઈ થયે લ નહ હોવાથી કે સમયમયા દ ા
લં બ ાવવા માટે કોઈ ણ કરવામાં આવે લ નહ
હોવાથી પ માંક ૨૬૬૭ તા.૨૩.૦૪.૧૮ થી તેઓની
અર દફતરે કરવામાં આવેલ છે તેવી ણ કરવામાં
આવેલ છે.

4 ી કપીલભાઈ કોટડયા મુ.કુબડા ગામની એલ.ટ.લાઈનમાં ખુલા તારને બદલે સદર બાબતે જર સવ ે કર એલ.ટ.લાઈન માં સદર બાબતે જર સવ ે  ણ તે મ જ મં જ ૂ ર  યા
તા.ધાર, મો.૯૪૨૭૨૬૧૭૦૦
કેબલ નાંખવા બાબત
ખુ  લા તારને બદલે એરયલ બં ચ કે બ લ નાં ખ ી પૂણ કરવામાં આવેલ છે. એલ.ટ.લાઈન માં ખુલા
આપવામાં આવશે.
તારને બદલે ૮.૦ કમી એરયલ બં ચ કે બ લ
નાખવાની કામગીર તા. ૫.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂ ણ 
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ી બાબુભાઈ છગનભાઈ
નાકરાણી મુ.જળ વડ
તા.ધાર, મો.૯૯૭૮૯૮૦૪૬૨

બસ ટેડ પાસે આવેલ વીજપોલ નડતરપ સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર વીજ પોલ
હોય અય જયાએ શીટ કર આપવા ફેરવવા માટે અંદાજપ પાઠવવામાં આવશે. અને
બાબત.
અંદાજપની રકમ િનયત સમય મયાદામાં ભરપાઈ
થયે વીજપોલ શીટ કર આપવામાં આવશે.

6 ી ભરતભાઈ કાતરયા
મુ.બોરડ તા.ધાર,
મો.૯૫૩૭૩૭૬૯૨૦

બોરડ ગામની ખેતીવાડ િવતારમાં ૧૧ કેવી સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર  તાં િ ક થળ ચકાસણી કરતા ભૌિતક/ તાં િ ક રતે ડઓ
નકે  ર એ ફડરમાં આવે લ ડઓ ડપી રતે શય હશે તો ડઓ ડપી શીટ કર આપવામાં ડપી શીટ કરવુ ં શય નહ હોય અરજદારી ની
અય જયાએ શીટ કરવા બાબત.
આવશે.
સંમિત અનુસાર હયાત જયાએ એબી વીચ નાખી
આપવાની કામગીર તા. ૫.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂ ણ 
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

વાડ િવતારના ાસફમર ને ભીડા પી સદર ાસફમર ને ભીડા પી માર યોય તા.૨૨.૦૩.૧૮ના રોજ સદર ાસફમર ને ભીડા પી
મારેલ ના હોય ાસફમર ાંસુ થઇ ગયેલ છે મેઇટેનસ કર આપવામાં આવશે.
માર યોય મેઇટેનસ કર અરજદારની ફરયાદનું
તે બાબતે યોય કરવા બાબત.
િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી નરેશભાઈ હરભાઈ હદડ
મુ.બોરડ તા.ધાર,
મો.૯૮૭૯૭૨૦૩૮૩
8 ી નરેશભાઈ હરભાઈ હદડ
મુ.બોરડ તા.ધાર,
મો.૯૮૭૯૭૨૦૩૮૩
9 ી માવભાઈ માધાભાઈ
પાંચાણી મુ.સુલતાનપુર
તા.ગડલ

અરજદાર ી ને નડતર પ એક નંગ એલ.ટ.પોલ
શીટગ માટે પ નં . ૧૯૦૯ તા.૨૦.૦૩.૧૮ થી
.૮૪૧૪/- રકમ નું અંદાજપ પાઠવવામાં આવેલ છે
જે અં દ ાજપ ની રકમ તા. ૧૪.૪.૨૦૧૮ ના રોજ
ભરપાઈ થતા તા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પોલ શીટ
કરવાની કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

ખેતર માંથી પસાર થતી યોિતામ ફડરની સદર બાબતે યોય મે ઇ ટે ન સ કર આપવામાં અરજદાર ના ખે ત રમાં થ ી પસાર થતી યોિતામ
લાઈનના થાંભલા ાંસા થઇ ગયેલ હોય સીધા આવશે.
ફડરની લાઈનના પોલ સીધા કર યોય મેટેનસ
કર યોય કરવા બાબત.
કામગીર તા.૨૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ
છે.

અમારા ાહક નં . ૮૩૭૫૧/૦૨૯૫૬/૭ વાળા
તકાલ ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના પાંચ વષ
થઇ ગયા હોવા છતાં "એ-૩ ટે ર ફ" મુ જ બ
લાઈટ બીલ આપવામાં આવે છે જે "એ-૨
ટેરફ" મુજબ કર આપવું.

સદર બાબતે સદર વીજ ડાણનો જર રે ક ડ
ચકાસી  સદર વીજ ડાણ ને પાં ચ વષ કરતા
વધુ સમય થઇ ગયે લ હશે તો ટે ર ફ ચે ઈ જ કર
લાગુ પડતા ટે ર ફ મુ જ બ યોય કર આપવામાં
આવશે.

સદર બાબતે તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ હયાત વીજ
ડાણનો જર રેકડ ચકાસી સદર વીજ ડાણનો
ટેરફ "એ-૩" માંથી "એ-૨" કર આપવામાં આવેલ
છે.

10 ી શંભુભાઈ બાવાભાઈ િવરાણી અમારા ૮૩૭૬૧/૦૧૦૧૧/૭ ાહક નંબર વાળા સદર વીજ ડાણ વાળા થળ પર આવેલ ૧૧ કેવી સદર વીજ ડાણ વાળા થળ પર તા.૧૪.૦૩.૧૮ ના
મુ.બરવાળા બાવળ તા.વડયા ખેતીવાડ વીજ ડાણની ૧૧ કેવી લાઈનના લાઈન ના લુઝ તાર ખચી યોય મેઈટેનસ કર રોજ પાંચ ગાળાના ૧૧ કેવી લાઈનના લુઝ તાર ખચી
તાર લુઝ થઇ ગયેલ હોય ટાઈટ કર આપવા આપવામાં આવશે.
યોય મેઇટેનસ કર આપવામાં આવેલ છે.
બાબત.

11 ી ધરમશીભાઈ પટોલીયા
અમારા મુતાબેન ધરમશીભાઈ પટોલીયા ના સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર યોય સ દ ર બ ા બ ત ે જ  ર  મ ે ઈ  ટ ે ન  સ ક ા મ ગ ી ર 
મુ.ઢુંઢયા પીપયા તા.વડયા, નામે આવે લ ખે ત ીવાડ વીજ ડાણવા મેઈટેનસ કર આપવામાં આવશે.
તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ છે.
મો.૯૯૭૯૪૦૧૭૦૯
વાડએ ખે ત ર માં થ ી પસાર થતી ૧૧ કે વ ી
લાઈનના પોલ નામી ગયે લ હોય અને તાર
ઢલા થઇ ગયે લ હોય યોય કર આપવા
બાબત.
12 ી ધીભાઈ ગઢયા, તાલુકા
મુખ કસાન સંઘ, બગસરા

અરજદાર ી નવનીતભાઈ લાલભાઈ
વાલાણી, કશોરભાઈ લાલભાઈ વાલાણી
તથા કાનભાઈ લાલભાઈ વાલાણી વગેરે
મુ . નવી હયાદ ને ઘર વપરાશ વીજ
ડાણના પૈસા ભયા હોવા છતાં વીજ ડાણ
ના આપવા બાબત.

સદર કે સ માં નાયબ ઈજને ર બગસરા ારા થળ
તપાસ દરયાન માલુમ પડેલ કે અરજદારના મકાન
ગામતળ બહાર ખેતીવાડ જમીનમાં બનાવેલ હોય
યોિતામ ફડર માં થ ી વીજ ડાણ આપી શકાય
નહ. પરંતુ ખેતીવાડ ફડર માંથી િસંગલ ફેઇજ વીજ
ડાણ આપી શકાય. તે મ છતાં ફરવાર થળ
તપાસ કર વીજ ડાણ સં દ ભ ે િનયમાનુ સ ાર
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

થળ ચકાસણી કરતા અરજદારી ની માંગણી વા
જયા ગામતળ થી બહાર ના િવતારમાં આવતી
હોવાથી યુવીએનએલપરપ ૨૯૧૭ તા. ૩૦.૧.૧૭
અનુસાર ખેતીવાડ ફડર ઉપરથી જ આપી શકાય .
અરજદારી ને સદરહુ બાબતે માહતગાર કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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13 ી.કે.કે.થાવાણી મુ.હામાપુર
તા.બગસરા, મો.૯૭૨૪૨૯૭૫૨૫

મફતલોટ િવતારને ગામના વોટર વકસવાળા
ાસફમર માં થ ી પાવર આવતો હોય લો
વોટેજ નો  થાય છે તો આ માટે અલગ
ાસફમર મુકવા બાબત.

14 ી.કે.કે.થાવાણી મુ.હામાપુર
તા.બગસરા, મો.૯૭૨૪૨૯૭૫૨૫

ગામના શીતળાઈ માતાના મંદર પાસે મકાન જર થળ તપાસ કર મકાન નક પસાર થતી થળ તપાસ કરતા મકાન નક પસાર થતી હયાત
નક પસાર થતી લાઈનમાં કે બ લ નાં ખ ી લાઈનમાં કેબલ નાંખી આપવમાં આવશે.
ખુ  લા તારવા એચ.ટ.લાઈન માં એચ.ટ.એબી
આપવા બાબત.
કે બ લ નાં ખ વા માટે ોજે  ટ નં . ૨૧૧૫૩૨, ખચ
૮૪૪૯૯/- થી દરખાત ની મંજૂર મેળવી ૧૦૦ મીટર
એચ.ટ.એબી કે બ લ નાખવાની કામગીર તા.
૧૯.૪.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ગામમાં આવેલ એલ.ટ.લાઈનનો પોલ જજરત સદર બાબતે થળ તપાસ કર પોલ બદલવાની તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર એલ.ટ.લાઈન નો
થઇ ગયે લ છે તો વહે લ ી તકે સદર પોલ કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.
જજ  રત પોલ બદલી આપી અરજદારની ફરયાદનુ ં
બદલાવી આપવા બાબત.
િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
વાવડ. મો.૯૯૦૪૧૧૫૬૦૭
16 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
ખાર.

સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર લો વોટેજ ના
 બાબતે યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે. તાંિક
રતે શય હસે તો નવા ાસફમર મુકવા બાબતે
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર બાબતે જર થળ તપાસ કર હયાત
ાસફમરનું િવભાજન કર નવું ાસફમર મુકવા
માટે ોજે  ટ નં . ૨૦૯૯૮૧, ખચ - ૧૫૨૪૪૩/- થી
દરખાતની મં જ ૂ ર  મે ળ વી નવુ ં ૨૫ કે વ ીએ
ાસફમર-૧ નંગ , ૪૦૦ મીટર નવી એલ.ટ.લાઈન
અને ૪૦૦ મીટર એલ.ટ.ડસમે  ટલ કરવાની
કામગીર કર તા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

ગામના વોટર વક સ ના વીજ ડાણની સદર બાબતે થળ તપાસ કર ગામના વોટર તા.૧૦.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ગામના વોટર વકસની
એલ.ટ.લાઈનમાં તાર અવાર નવાર ભેગા થઇ વકસની એલ.ટ.લાઈનમાં જર એરયલ બંચ કેબલ એલ.ટ.લાઈનમાં એરયલ બં ચ કે બ લ નાં ખ ી
જતા હોય કેબલ નાંખી આપવા બાબત.
નાંખી આપવામાં આવશે.
અરજદારની ફરયાદ નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
મેઇટેનસ

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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