
Page 1 of 2

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

િવભાગીય કચેર : ગઢડા, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 07/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 18, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 ગઢડા
શહેર

સરપંચ ી
રતનવાવ

રતનવાવ  ગામમા ંથી  પસાર  થતી  ૧૧  કેવી
ખેતીવાડ  લાઈનને  ગામમાંથી  બહાર  કાઢવા
બાબત

સદર  ગામમાંથી  પસાર  થતી  લાઈનનુ ં  જર  સવ ે
કરવામાં આવેલ છે.હાલમાં સરકારીની  DISS યોજના
હેઠળ સદર કામની દરખાત તૈયાર કર જર મંજુર
મેળયા બાદ કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

ગઢડા-ાય-૧પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા  તારખ
૨૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રતનવાવ ગામમાંથી પસાર થતી
૧૧ કેવી ખેતીવાડ ૬ ગાળાની વીજ લાઈનના પોલ
શીટ કર લાઈન કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ગઢડા
શહેર

જયેશભાઈ
શીવાભાઈ
સોલંક
મુ.ગોરડકા

ગોરડકા  ગામમાં  હપલીપરા  િવતારમાં  લો
વોટેજ  મળવા  બાબત

સદર રજુઆતને યાને  લઇ અેની કચેર ારા આ
િવતારમાં  નવું  ૬૩ કેવીએ નું  ાસફમર ઉભું  કર
દધેલ છે.પરંતુ  તેમાં  એલ ટ લાઈનનું  ડાણ કર
લોડ  લીધેલ  નથી.જે  કામ  વહેલીતકે  પૂણ  કર  લો
વોટેજ ની સમયાનું િનરાકરણ લાવવામાં આવશે.

ઉભા કરેલ ાસફમરમાં એલટ લાઈન નો લોડ ડ
ાસફમર ચાજ કર તા.૧૫.૧૨.૧૮ નાં રોજ ફરયાદનું
િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ગઢડા
શહેર

શૈલેશભાઈ
અમરદાસભાઈ
ગડલીયા
મુ.રામપરા

સોલાર  ફટોપના  અંદાજપના  ભરપાઈ કરેલ
નાણા રફંડ કરવા બાબત

સદર અરજદારી ારા તેઓને પાઠવેલ અંદાજપના
નાણા  તા.૦૬.૧૧.૨૦૧૮ના  રોજ  ઓનલાઈથી  ભરપાઈ
કરેલ હોવા છતાં યારબાદ શરતચૂકથી તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૮ના
રોજ ફરથી કેશ બાર પર આ જ અંદાજપની રકમ
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.આમ,અરજદાી ારા એક
જ અંદાજપના નાણા બે વખત ભરપાઈ કરેલ હોવાથી
તેઓને બી વાર ભરપાઈ કરેલ નાણા વહેલીતકે રફંડ
કર આપવામાં આવશે.

સદર  ાહક  ારા  દતાવે  પુરાવા  રજુ  કરતા
અંદાજપના ભરપાઈ કરેલ નાણા હયાત વીજ કનેકશન
માં પરત કર કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ગઢડા
શહેર

ડુંગરભાઈ
કયાણભાઈ
ગાબુ મુ.ગાળા

સોલાર હોમ લાઈટ માટે અંદાજપ ભરપાઈ કયા
બાદ કનેશન આપવા બાબત

અરજદારીએ  તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૭ના  રોજ  સોલાર  હોમ
લાઈટ  યોજનામાં  વીજ  ડાણ  લેવા  માટે  માંગણી
કરેલ.જેનો  માનુસાર  વારો  આવતાં  તેઓી  ારા
તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ના  રોજ ભાવપકના  નાણા  ભરપાઈ
કરેલ  છે.સદર  સોલાર  હોમ  લાઈટના  વીજ  ડાણ
આપવા  સોલાર  પેનલ  લગાવવા  માટે  એજસીની
િનમણુંક  થયેથી  અરજદારીને  વીજડાણ આપવાની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

હાલમાં  સોલાર હોમ લાઈટ નાં  વીજ ડાણો માટે
એજસીની િનમણુંક થયેલ નથી અને તેના માટેના
ટેડરોની કાયવાહ હાલમાં ચાલુ છે.સદર કાયવાહ પૂણ
થયે વીજ ડાણ આપવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

5 ગઢડા
ાય

પોપટભાઈ
ગોિવંદભાઈ
કળથીયા

અમાર  વાડ  કે  જે  પોપટભાઈ  ગોિવંદભાઈ
કળથીયા ના નામે છે યાં પોલ નમેલી હાલત
મા  છે  તથા  વાયર ઢલા  છે.  અકમાત ની
સંભાવના હોય તાકાિલક િનરાકરણ કરવું

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ થળ પરનો પોલ સીધો કર
તેમજ વાયર ખેચી ને ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ગઢડા
ાય

મોટુભાઈ
(નવકાર શો
મ)

નવકાર શોમ ની બાજુમાં પોલ નું આર.સી.સી
તૂટ ગયું હોય પોલ પડ જવાની સંભાવના હોય
તાકાિલક િનરાકરણ કરવું

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  થળ  પરના  પોલ  મા
આર.સી.સી કરને ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 ગઢડા
ાય

ચંદુભાઈ
મનભાઈ
લાઠયા

૧૧ કેવી તાર પર પીઓ બેસતા હોય વારંવાર
પીઓ નો અકમાત થાય છે તો આ બાબત
નો યોય િનકાલ કરવો

દન-૧૫ માં જર કાયવાહ હાથધર કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

તા:૧૪.૧૨.૧૮ ના રોજબે ગાળા એબીસી નો કોટેડ વાયર
નાખીને ફરયાદનું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ગઢડા
ાય

વના ામ
પંચાયત

જગદશભાઈ હરભાઈની વાડ પાસે  ૧૧ કેવી
વના ખેતીવાડ ફડર ના વાયર ઢલા છે

દન-૭  માં  ઢલા  વીજ  વાયરો  ખેચીને  કામ  પૂણ
કરવામાં આવશે

ઢલા વીજ વાયરો ખેચીને તા ૧૯.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ગઢડા
ાય

ધનભાઈ
પરષોતમભાઈ

પરશોતમભાઇ ગોિવંદભાઈ નું ૧૨.૫ એચ.પી નું
ખેતીવાડ ડાણમાં  બે  મોટર ની પરવાનગી
આપવા બાબત

અરજદાર ારા બે મોટોર નો ટેટ રપટ રજુ કયેથી
વીજ ડાણ મંજુર કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
10 ગઢડા

ાય
સુરેશભાઈ
ગોધાણી
(મુખ લા
ભાજપ)

રામમંદર  ની  બાજુમાં,  ગોસલીયા  શેરમાં
સાકડ  શેરમા ં  વચે  નડતર  પ  થા ંભલો
ફેરવવાની તાતી જર છે

દન-૧૫ માં જર કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવશે સદર  અવયે ી સુરેશભાઈ ગોધાણી ને સાથે
રાખી નડતર પ થાંભલો ફેરવવાની થળ મોજણી
કરતા જયા નો અભાવ હોય તાંિક ટએ શય
નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ગઢડા
ાય

કાળુભાઈ
સવભાઈ

અમારા  ખેતીવાડ  જમીનમાંથી  ૧૧  કેવી  વીજ
વાયરો સાંધાવાળા છે તે બદલી કરવા બાબત

દન-૧૫ માં જર કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવશે તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વીજ વાયર બદલાવી નું
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 ઢસા સરપંચ ી
(જલાલપુર)

જલાલપુર  ગામના  વોટરવકસ  કનેશનમા ં
વારંવાર  સિવસ  વાયરમાં  ફોટ  થવા  બાબત.

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮  સિવસ  વાયર  બદલાવી  નુ ં
િનરાકરણ  કરેલ  છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ઢસા સરપંચ ી
(પાટણા)

પાટણા  ગામના  લોટ  િવતારના  ટ.સી  માં
વારંવાર ફોટ થવા બાબત.

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮  ટ.સી  નો  કેબલ  બદલાવી  નુ ં
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ઢસા સરપંચ ી
(પાટણા)

પાટણા  ગામના  નવા  લોટ  િવતારમા ં
ણાભાઇના ઘર પાસે લાંબા સિવસ વાયર હોઈ
નવો પોલ ઉભો કરવા બાબત.

તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮  પોલ  નવો  ઉભો  કર  તેમજ  નવો
સિવસ કેબલ નાખી નું િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 ધોળા નાનભાઈ
હાદાભાઇ
કોતર

માનવ સોસાયટ માં  ચંદુભાઈ મેરામભાઈ ના
ઘર પાસે  થાંભલો નમી ગયેલ છે.  અકમાત
થાય એવી શયતા છે. વહેલી તકે સીધો કરવો.

સદર વીજ પોલ તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સીધો કર
સદર  નો િનકાલ કરેલ છે.

સદર વીજ પોલ તા.૦૬.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સીધો કર
સદર  નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ધોળા દામભાઈ
વરાજભાઈ
ગોયાણી

દડવા  ગામ  ખાત ે  અમા ં  વરાજભાઈ
કાનભાઈ નામનું  ૧૨.૫ એચ.પી.  નું  કનેશન
આવેલ છે. સદર કનેશન માં ડમ પાવર મળે
છે.

સદર કનેશન નો લોડ સવે દન ૦૭ માં કર યોય
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર લો વોટેજ ની ફરયાદ ના અવયે વોટેજ લોડ
િવભાજન કર અલગ સિકટ કર વોટેજ રેયુલેશન
રેયુલર કર તા ૨૦.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવા માં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 ધોળા છગનભાઈ
તળશીભાઈ
ગોયાણી

દડવ ા  ગ ામ  ખાત ે  અમા ં  તળશીભાઈ
શામભાઈ નામનું  ૧૫  એચ.પી.  નું  કનેશન
આવેલ છે. સદર કનેશન માં ડમ પાવર મળે
છે.

સદર કનેશન નો લોડ સવે દન ૦૭ માં કર યોય
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર લો વોટેજ ની ફરયાદ ના અવયે વોટેજ લોડ
િવભાજન કર અલગ સિકટ કર વોટેજ રેયુલેશન
રેયુલર કર તા ૨૦.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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દડવા થી ઉજળવાવ રોડ ઉપર આવેલ અમાં
મેઘભાઈ  હરખાભાઈ  નામનું  ૫  એચ.પી  નુ ં
કનેશન  આવેલ  છે.સદર  કનેશન  ના  તાર
વારંવાર ભેગા થાય છે અને તૂટ ને રોડ વચે
પડે છે.

સદર કનેશન ની વીજ લાઈન દન ૦૭ માં સવે કર
યોય કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર કનેશન ની વીજ લાઈનના તાર મેટેનસ કર
ખેચી તાર ઉચા કર તા ૨૦.૧૨.૧૮ ના રોજ કામ પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


