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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : સુાપાડા, િવભાગીય કચેર : વેરાવળ, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 06/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એસ સી હરાણી, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, સુાપાડા. મો.૮૨૩૮૦૩૫૮૫૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 15, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ઝાલા હતેશ અરશી વડોદરા ઝાલા ૧૧ કેવી એ ટસી માં ૩ વષ

પહેલા ાઇવેટ ટસી નું કામ અધૂં છે તે પૂં
કરવા બાબત

આ  લોકદરબાર ના થળ પર રજૂ થયેલ હોય,
સદર થળ નો સવે  કર તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭ સુધીમાં
અરજદ ા ર  ન ે   ય ુ ત ર  પ ાઠવવ ા  ન ાયબ
ઈજનેરી,સુાપાડા ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદરહુ રજૂઆત મુજબ તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર
એચવીડએસ હેઠળ ૧૦ કેવીએનું  ટસી ઊભું  કર
કામગીર પૂણ કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 તાલુકા િવકાસ અિધકાર,
સુાપાડા

તાલુકા પંચાયત કચેરની અંદર આવેલૂ ટસી
નડતરપ છે તો તેને બહાર રોડ પર ખસેડવા
બાબત.

તાલુકા પંચાયત કચેરમાં આવેલ ાસફમરનું જર
સમારકામ  તથા  ાસફમરનુ ં  િશટંગ  અંગેની
કામગીર  તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭  સુધીમાં  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

તાલુકા પંચાયત કચેરમાં આવેલ ાસફમરનું જર
સમારકામ  તથા  ાસફમરનુ ં  િશટંગ  અંગેની
કામગીર તા ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાં  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સરપંચી સુાપાડા બંદર માધવ કોલોનીમાં પુલ પાસે ટસી રેપઈરંગ માધવ  કોલોનીમાં  પુલવાળા  ાસફમરનું  જર
સમારકામ  તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭  સુધીમા ં  પૂણ  કર
આપવામાં  આવશે.

માધવ  કોલોનીમાં  પુલવાળા  ાસફમરનું  જર
સમારકામ તા ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સરપંચી સુાપાડા બંદર બ ં દ ર  િ વ ત ા રમ ા ં  નવ ા  વ ી જ  પ ોલ
નાખવા /બદલવા  અ ંગ ેની  ક ામગીર

નવા વીજ પોલ ઊભા કરવા અંગેનો  જર સવ ે
કરતાં આશરે ૭ વીજપોલ ઊભા કરવાના હોય આ
કામગીર  તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૭  સુધીમાં  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

નવા વીજ પોલ ઊભા કરવા અંગેનો  જર સવ ે
કરતાં આશરે ૭ વીજપોલ ઊભા કરવાના હોય આ
કામગીર તા ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાં  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સરપંચી સુાપાડા બંદર બંદર િવતારમાં  નવું  વાયરંગ કર આપવા
બાબત

બંદર  િવતારમાં  જર  એલટ  એચટ  વાયરંગ
બદલવા અંગેની કામગીર તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં
પૂણ કરવામાં આવશે

બંદર  િવતારમાં  જર  એલટ  એચટ  વાયરંગ
બદલવા અંગેની કામગીર તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાં
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચી સુાપાડા બંદર સુાપાડા બંદર િવતારમાં ચાર ટસીમાં નવા
યૂસ નાખવા બાબત

બંદર િવતારના ચાર ાસફમર સેટર માં હયાત
ડયુશન  બોસ  બદલવા  અંગેની  કામગીર
તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૭  સુધીમાં  પૂણ  કર  આપવામાં
આવશે.

બંદર િવતારના ચાર ાસફમર સેટરમાં  હયાત
ડયુશન બોસ બદલવા અંગેની કામગીર તા
૩૦/૦૭/૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 સરપંચી સુાપાડા બંદર િશવ સાગર કૂલમાંથી પસાર થતાં વાયરમાં
ફેરફાર  કરવા  તથા  જર  સમારકામ  કરવા
બાબત

િશવસાગર કૂલમથી પસાર થતાં વાયરોના સમારકામ
અંગેની  કામગીર  તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭  સુધીમાં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

િશવસાગર કૂલમથી પસાર થતાં વાયરોના સમારકામ
અંગેની  કામગીર  તા  ૦૬/૦૮/૨૦૧૭  સુધીમાં  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 સરપંચી સુાપાડા બંદર સુાપાડા બંદર િવતાર હેઠળ આવતી યોગેર
કોલોનીમાં ડમ લાઇટ ની ફરયાદ બાબત

યોગેર કોલોની માં ડમ લાઈટ અંગેની ફરયાદના
અનુસ ંધાને  સવ ેની  કામગીર  કરતા ં  યોગેર
કોલોનીવાળા  વીજ  ાસફમર  માં  જર  કંડટર
રલેસમટ આશરે 1.5 કમી ,ર જપરંગ,એલટ ોસ
આમ  ૧૫  બદલવા  અ ંગ ેન ી  ક ામગીર   તા .
૧૫.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કર આપવામાં આવશે.

યોગેર કોલોની માં ડમ લાઈટ અંગેની ફરયાદના
અનુસ ંધાને  સવ ેની  કામગીર  કરતા ં  યોગેર
કોલોનીવાળા  વીજ  ાસફમર  માં  જર  કંડટર
રલેસમટ આશરે ૧.૫ કમી, ર-જપરંગ તથા ૧૫
નંગ એલટ ોસ આમ બદલવા અંગેની કામગીર
તા ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 ી માનિસંહભાઈ એમ પરમાર સુાપાડા  શહ ેર  અને  ાય  િવતારમા ં
િપંગના  

સુાપાડા  શહેર  અને  ાય  િવતારમા ં  જર
સમારકામ અંગેની  કામગીર  હાલ ચાલુ  છે,તેમ જ
સુાપાડા  શહેરમાં  એચટ/એલટ  લાઈનમાં  જર
સમારકામ અંગેની કામગર તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ સુધીમાં
પણ  કરવામાં  આવશે,તથા  ાય િવતારમાં  પણ
હાલ વષ 2017-18 માં મંજૂર થયેલ ૧૧ કેવી ખાલેજ
એ અને ૧૧ કેવી હરણસા,૧૧ કેવી મતાણા,૧૧ કેવી
િવાિમા ફડરોમાં સમારકામ અંગેની કામગીર ચાલુ
છ ે ,તથા  ૧૧  ક ેવી  લોઢવા  ખેતીવાડ  ફડરના
િવભાગીકરણ ની  કામગીર  ચાલુ  છે.જે  તબાવાર
પૂણ કરવામાં આવશે.

સદરહુ રજૂઆત મુજબ તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર
જરયાત  મુજબનુ ં  ક ુલ  ૦.૮૦૦  કમી  લાઇન
સમારકામ તેમજ ૦૮ ટસીની કામગીર પૂણ  કર
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.  વધુમાં  પીવીસીએલ
િવભાગ ારા સમયાંતરે લાઇન સમારકામની કામગીર
હાથ ધરવામાં આવે છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ી માનિસંહભાઈ એમ પરમાર સુાપાડા શહેરમાં  વીજ વાયરંગ અંડરાડ
વાયરંગ કર આપવા બાબત.

તમામ  વીજવાયરંગ  અંદર  ાઉડ  કરવા  અંગેના
ખચની ગવાઈ તા હાલ વષ 2017-18 માં આ
અંગેની નાણાકય ગવાઈ ન હોય આ કામગીર
હાલ થઈ શકે તેમ નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ી માનિસંહભાઈ એમ પરમાર ાય  િવતાર  અને  શહેર  િવતારમાં  બધા
વીજ ાહકોના બલોમાં એક સાથે  ૧૦૦૦નો
વધારો આયો તે બાબત.

આવો કોઈજ વધારો કંપની ારા કરવામાં આવેલ
નથી,તેમ છતાં   કોઈ ચોસ ાહકની રજૂઆત
મયે કેસ ટુ કેસ િનકાલ કર શકાય.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 ી માનિસંહભાઈ એમ પરમાર સુાપાડા  પેટા  િવભાગીય  કચેરના  તમામ
િવતારમાં  સમારકામ  જર  છે,તે  અંગેની
કાયવાહ કરવા બાબત

સુાપાડા  પેટા  વી.  કચેરના  િવતારમાં  જર
સમારકામ અંગેની  કામગીર  હાલ ચાલુ  છે,તેમ જ
સુાપાડા  શહેરમાં  એચટ/એલટ  લાઈનમાં  જર
સમારકામ અંગેની કામગર તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૭ સુધીમાં
પણ  કરવામાં  આવશે,તથા  ાય િવતારમાં  પણ
હાલ વષ 2017-18 માં મંજૂર થયેલ ૧૧ કેવી ખાલે
એ અને ૧૧ કેવી હરણસા,૧૧ કેવી મતાણા,૧૧ કેવી
િવાિમા ફડરોમાં સમારકામ અંગેની કામગીર ચાલુ
છે,  જે  તથા  ૧૧  કેવી  લોઢવા  ખેતીવાડ  ફડરના
િવભાગીકરણ ની કામગીર ચાલુ છે તબાવાર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદરહુ કામગીર તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ી માનિસંહભાઈ એમ પરમાર સુાપાડા પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ નવા
મંજૂર થયેલા વીજ કને.  ના તાકાિલક કામ
કરવા તથા યાં વાંધા પડે તે કામ વહેલી તકે
િનકાલ કરાવવા બાબત

નવા મંજૂર થયેલ િવજડાણો ના લાઈનકામ અંગેની
કામગીર વરત જ કરવામાં આવે છે,તથા થળ પર
લાઈન કામગીરમાં  વાંધો પયે જુિનયર ઇજનેર કે
નાયબ  ઇજનેર  ારા  થળ  મુલાકાત  લઈ  વાંધો
િનવારવાનો યન કરવામાં  આવે  છે,  તેમ છતાં
પણ  વાંધા અંગેનો િનકાલ ન થાય તો આવા
કેસો  મેેટ  ી-િગરસોમનાથ  સમ  િનવારણ
અથે  મૂક  તેમનો  હુકમ  મયે  જર  કામિગર
કરાવવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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14 મશર જેઠવા સૂાપાડા ઉપલાપાડા િવતારમાં એક ટસીમાં
૧૨ ખેડૂતના કને. છે અને ૮૦ એચપી જેટલો
લોડ છે અને ૧૧ કેવી લાઇન ભેગી થાય છે તો
એલટ ૧૧ લાઇન અલગ કરવા બાબત.

સદર થળ પર જર સમારકામ અંગેની કામગીર
કરવામાં આવેલ છે,તેમ છતાં અરજદારની માંગણી આ
વીજ ાસફમરના િવભાગીકરણ અંગેની હોય નાયબ
ઈજનેરીને  થળ  પર  સવ ે  કામગીર  કર  જર
જણાયે આ અંગેની દરખાત તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ સૂધીમા
કરવા અંગેની સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદરહુ બાબતે રજૂઆત મુજબ પેટા િવભાગીય કચેર
ારા તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર ૧૦૦ કેવીએ
ટસી  િવભાજન  ની  કામગીર  અથે  ોજ ેકટ
નં.૧૯૩૩૪૦ ,ખચ /-૨.૧૫ લાખથી તાંિક મંજૂર કર
તા.૦૮.૧૦.૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કર
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 વાળા મસરભાઇ – લોઢવા લોઢવા  ગામે  આવેલ માર  જમીનમાં  ઊભા
કરવામાં આવેલ સોલર પંપ પાણી ન કાઢતો
હોવા અંગે

સદર  થળ પર આવેલ હોય,આ અંગે મે. લૂબી
ને જર કામગીર કરવા માટે ણ કરવામાં આવેલ
છે.તથા તેના ફરયાદ નં. 45 તા.07.07.2017 છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત


