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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : હળવદ, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 07/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 હળવદ
શહેર

હમતિસંહ ,ગામ-હળવદ, મો
નં:૯૭૨૬૯૧૪૧૩૪

એચ.ટ. નો પોલ ફેરવવા બાબત. થળ તપાસની કરને િનકાલ કરવામાં આવશે.  હ મત િ સ ં હ  ન ી  અ ર  ન ા ં  અન ુ સ ધ ા ન ે
તારખ.૧૯.૧૨.૨૦૧૮ નાં રોજ સવે કર .૧,૯૨,૪૧૦ નો
લાઈન ફેરવવા માટેનું ભાવપક આપવામાં આવેલ
છે.સદર ભાવપક અરજદાર ારા ભરપાઈ કયા બાદ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 હળવદ
શહેર

મુકેશભાઈ, ગામ-કોઈબા, મો
નં-૯૯૭૮૪૮૯૮૯૧

ખેતીવાડ વીજ કનેશનમાં લોડ વધારા બાબત ઓફસ રેકડ તપાસીને િનકાલ કર દેવામાં આવશે. મુકેશભાઈ ની ખેતીવાડ માં  લોડ વધારો કરવાની
અર નાં  અનુસંધાને  ઓફસ રેકડ તપાસ કરતા
તેમણે  ૨૬.૧૨.૨૦૧૪ નાં  રોજ ટેટ રપટ ભરપાઈ
કરેલ  હતો.જેના  અનુસંધાને  તારખ.૧૨.૧૨.૨૦૧૮  નાં
રોજ  સદર  લોડ  વધારો  િસટમમાં  અપડેટ  કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેય ુ/ બીલ

3 હળવદ
શહેર

ગોિવંદભાઈ બેચરભાઈ
લાબરયા, ગામ-રાણેકપર

એલ.ટ.લાઇન નો થાંભલો સીધો કરવા બાબત થળ તપાસની કરને િનકાલ કરવામાં આવશે. થળ તપાસણી કરને  એલ.ટ.  લાઈનના થાંભલા
સીધો કર નવી ઘાય માર કામ તારખ ૦૫.૧૨.૨૦૧૮
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 હળવદ
શહેર

કાનભાઈ મનભાઈ,
ગામ-કેદારયા,

એચ.ટ. ના વાયર ખેચવા બાબત. વાયર ખેચી આપવામાં આવશે. કાનભાઇ મનભાઈ ની વાડમાંથી પસાર થતી ૧૧
કેવી કંસાર ખેતીવાડ ફડરના બે  ગાળાના ઢલા
વાયર ખેચી આપીને તારખ.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ િનકાલ કર
દધેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 હળવદ
શહેર

ગગભાઈ વાઘભાઈ,ગામ-
ઘનયામપુર

એચ.ટ. ના વાયર બદલવા બાબત. થળ  તપાસની  કરને  વાયર  બદલી  આપવામાં
આવશે

ગગભાઇ વાઘભાઈ ની વાડ માંથી પસાર થતું
રણુ ફડરના એચટ લાઈનના ણ ગાળાનાં વાયર
બદલી  આપીને  તારખ.૦૫.૧૨.૨૦૧૮  િનકાલ  કર
આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 હળવદ
શહેર

પાલા જેઠા હરજન, ગામ-
ઘનયામપુર

એચ.ટ. ના વાયર ખેચવા બાબત. વાયર ખેચી આપવામાં આવશે. પાલા  જેઠા  હરજન  ની  વાડમા ંથી  પસાર  થતુ ં
પંચાસર ફડર નાં એચટનાં પાચ ગાળા નાં વાયર
ખેચી આપીને તારખ.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ િનકાલ કર દધેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 હળવદ
શહેર

ધનભાઈ પટેલ, ગામ-
હળવદ

એલ.ટ.લાઇન નો થાંભલો સીધો કરવા બાબત થળ તપાસની કરને િનકાલ કરવામાં આવશે. ધનભાઈ  મનભાઈ  થળ  તપાસણી  કરને
એલ.ટ  લાઈનના  થાંભલા  સીધો  કર  નવી  ઘાય
માર તારખ.૦૪.૧૨.૨૦૧૮કામ પૂણ  કરવામાં  આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 હળવદ
ાય

દલવાડ લખમણભાઈ
દેવશીભાઈ -માલનીયાદ

વાડમાંથી પસાર થતા એચ.ટ. લાઇનના તાર
ઢલા હોવા બાબત

એચ.ટ.લાઈનના તાર ટૂંક સમયમાં ગગ કર
આપવામાં આવશે

સદરઅરજદારની  વા  માંથી  ૧૧  કે  વી  ગંગેર
ખેતીવાડ ફડર પસાર થાય છે. સદર ફડર ના ભારે
દબાણ ની િવજ લાઈન ના વાયર ઢલા હોય ૧૦
ગાળા ના વાયર તા ૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ખેચી સદર
સમયાનું િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 હળવદ
ાય

પટેલ અતુલભાઈ
કાનભાઈ-મયુરનગર

એલ.ટ.લાઈનના તાર ઢલા હોવા બાબત એલ.ટ.લાઈનના તાર ટૂંક સમયમાં ગગ કર
આપવામાં આવશે

મયુરનગર ખેતીવાડ  ફડર  માં  પટેલ  અતુલભાઈ
વાળા ુપ ાસફમર ની એલ ટ લઈન ના ૪
ગાળા ના વાયર જજરત હોય તે તા ૧૪.૧૦.૨૦૧૮ ના
રોજ સદર ૪ ગાળાના વાયર બદલાવી આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 હળવદ
ાય

દેવભાઈ ીભોવનભાઈ-
મયુરનગર

ાસફમર સેટર નમી ગયેલ છે ાસફમર સેટર સીધું કર આપવામાં આવશે સદર  ખેતીવાડ  િવજ  કન ેકસન  માટ ેન ુ ં  િવજ
ાસફમર ના િવજ પોલ બદલાવી તા ૧૫.૧૨.૨૦૧૮
ના રોજ સદર સમયાનું િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 હળવદ
ાય

મનુભાઈ ડાયાભાઈ-સુખપર મીટર બ ગયેલ છે મીટર બદલીને િનકાલ કરવામાં આવશે . સદર  ખેતીવાડ  ૭૩૬૧૧/૧૦૦૫૮/૭ ાહક  નું  િવજ
મીટર  મા ં  કન ે કસન  ના  છ ે ડ ા  બળ ેલ  હ ોય
તારખ.૦૯.૧૨.૨૦૧૮ નાં રોજ ર િસલીગ કર સદર
સમયાનું િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

12 હળવદ
ાય

ભરવાડ રામાભાઈ ધારાભાઇ ભાવ પક ભરવાની સમય મયાદા  વધાર
આપવા બાબત

મય મયાદા  વધારવાની  આર આપી દો  યોય
કરવામાં આવશે

ભરવાડ રામાભાઈ ધારાભાઈ નાં ખેતીવાડ કનેશન
નાં  ભાવપકની સમય મયાદા  તારખ.૨૦.૧૨.૨૦૧૮
નાં રોજ બે મહનાની વધાર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
13 ચરડવા ી કાતાબેન ઈરભાઈ

પટેલ, ગામ:ચરાડવા
ાસફમર નમી ગયેલ હોવા બાબત. થાંભલા  ની  મરામત કર  ાસફમર  સરખું  કર

આપવામાં આવેલ છે.
કાતાબેન  ઈરભાઈ  પટેલ  ની  વાડમાં  આવેલ
ાસફમર સીધું કર નવી બે ઘાય માર મરામત
કર તારખ.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ નાં રોજ ાસફમર સરખું
કર નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ચરડવા ી સુરસંગભાઈ હનુભાઈ,
ગામ:માથક

ાસફમર નમી ગયેલ હોવા બાબત. થાંભલા  ની  મરામત કર  ાસફમર  સરખું  કર
આપવામાં આવેલ છે.

સરસંગભાઈ હનુભાઈ ની વાડમાં આવેલ ાસફમર
સીધુ ં  કરએ નવી  એક ઘાય માર  મરામત કર
તારખ.૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ાસફમર સરખું કર આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

15 ચરડવા ી નાનુંભાઈ કનુભાઈ
રાજપૂત,ગામ:માથક

એલ.ટ.લાઇન ના વાયર બદલવવા બાબત એલ.ટ વાયર બદલી દેવામાં આવેલ છે. નાનુભાઈ કનુભાઈ રાજપૂતની  વાડમાં  ચાર ગાળા
એલ.ટ લાઈનના વાયર તારખ.૨૫.૧૨.૨૦૧૮ બદલી
દેવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ચરડવા ી ચતુરભાઈ હરભાઈ
દલવાડ, ગામ:ચરાડવા

એચ.ટ લાઈનના વાયર ખચવા બાબત વાયર ખચી નાખવામાં આવશે ચતુરભાઈ હરભાઇ દલવાડ ની વાડમાં  એલ.ટ
લાઈનના વાયરનાં ણ ગાળા તારખ.૨૨.૧૨.૨૦૧૮ નાં
રોજ ખેચી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 ચરડવા ી ભુદરભાઈ બચુભાઈ,
ગામ:વાકયા

એલ.ટ લાઈનના વાયરબદલવા બાબત સિવસ વાયર બદલી દેવામાં આવશે. ભુદરભાઈ  બચુભાઈ  ની  વાડમાં  એલટ  વાયરનાં
પાચ  ગાળા  તારખ.૨૩.૧૨.૨૦૧૮  નાં  રોજબદલી
નાખવામાં  આવેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


