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

પેટા િવભાગીય કચેર : મુા-૨, િવભાગીય કચેર : માંડવી, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 18/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : કે.વી.વણકર, ૯૯૦૫૨૦૯૮૨૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 પાંચા દેવા ગઢવી એલ.ટ.  લાઈનના  જુના  વાયરો  બદલવા

બાબત.
જર  સવ ે  કયા બાદ  જર  જણાય  તો  બદલી
આપવામાં આવશે.

સદર અરજદાર ની અર ની રજૂઆત ને યાન માં
લઈને આ કામગીર તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૭ ણા રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 થાં િવામ ગાિગયા ૧૨  કલાક  ખેતીવાડ  વીજ  પુરવઠો  આપવા
બાબત.

યુવીએનએલ ારા હાલ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો પૂરો
પાડવાનો આદેશ હોયી ૮ કલાક આપવામાં આવે છે.

યુવીએનેલ  ારા  ભિવયમાં  ૧૨  કલાક  વીજ
આપવા  માટેની  સુચના  મયેથી  તે  મુજબ  નુ ં
આયોજન ઉપલી કચેરઓ ારા આપવામાં આવશે.

િનકાલ
ખેતીવાડમાં ૧૦-૧૨
કલાક પાવર આપવા

બાબતે
3 સામત થાં મોટ  ભુજપુર  ખેતીવાડમાં  જુના  થાંભલા

બદલવા બાબત.
જર સવે કર તાંિક મંજુર મેળવી કર આપવામાં
આવશે.

આ અનુસંધાને સદર થળ પર અેની કચેર ારા
તા. ૨૫/૮/૨૦૧૭ ના રોજ જુના જજરત વીજ લાઈન
ના પોલ બદલી જર લાઈન કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 કશનસંઘ મુા તમામ ખેતીવાડ ફડરના સંપૂણ પીન, ડસ,
વાયર, તથા થાંભલા બદલવા બાબત.

અેની કચેર ારા જર પડે યાં જર સવે કરને
પીન, ડસ, વાયર, થાંભલા બદલવામાં આવે છે, અને
ટન  ફોટમા ં  પણ  પીન  ડસ  ફોટ  થતા
બદલવામાં આવે છે. તમામ ખેતીવાડ ફડરના સંપૂણ
પીન, ડસ, વાયર, તથા થાંભલા બદલવા શય નથી.

મુા-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  ચાલુ  વષ
દરયાન  ૧૧  કેવી  મંગલેર  જેવાય,  આદનાથ
જેવાય, ભુજપુર એ, કલાા એ ફડર, ગેલડા
એ, ભીડભંજન એ, જેવા અગયના ફડરોમાં કે
જેમાં અવારનવાર વીજેપ થાય છે, એવા ઉપરોત
જણાવેલ વીજ ફડરોમાં  ટોટલ ૫૩ કમી ૧૧ કેવી
વાયર,  ૦.૫ કમી  એલટ લાઈન એબીસી કેબલ,
એચટ અને એલટ પોલ ૧૭૯, અને એલટ લાઈન
નો  વાયર  ૪૭  ક.મી.  નુ ં  સમારકામની  કામગીર
થયેલ છે. આ સાથે કશન સંઘ ની રજૂઆત મુજબ
જણાવેલ  ફડરોમાં  અને  યાં  વધારે  પડતો  વીજ
િવેપ  થાય  છે  એવા  લોકેસન  ઉપર  જરયાત
માણે ની કામગીર તા. ૨૫.૯.૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ
કરવામાં આવેલ છે. આ સાથે કશન સંઘ ારા રજુ
કરાયેલ અરનો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 િવજયિસંહ ડે ખેતીવાડ  વીજડાણ  ના  નવા  એફ.કયુ ં .
આપવા બાબત.

વાડ કચેરની સુચના મુજબ ટાગેટ મુજબ નવા િવજ
ડાણના એફ.કયું. આપવામાં આવશે.

હાલમાં પીવીસીએલ કંપની ના વતમાન િનયમ
માણે તેમજ વીજકનેકસન આપવા માટે બાક રહેલ
અરઓ ની ાયોરટ  અતા મ મુજબ વીજ
ડાણ માટેની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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6 બીપીન એન.સોલંક ખેતીવાડ ની જમીન માંથી ઇલેક્ક લાઈન
નાં પોલ ખસેડ આપવા બાબત.

અર કયાબાદ તથા આપના ારા એફ.કયું. ભરપાઈ
કયાબાદ કર આપવામાં આવશે.

સદર  ક ેસ  મા ં  લાઈન  શીટગ  કરવા  માટ ેન ુ ં
ભાવપક અેની કચેર ખાતે થી તા. ૨૧.૭.૨૦૧૭
ના રોજ મોકલવામાં આવેલ હતું પરંતુ આ ભાવપક
અરજદાર  તા.૩૦.૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  સુધીમાં  ારા
ભરપાઈ  કરવામા ં  આવેલ  નથી.  આ  બાબતમાં
અરજદારને પ ારા ણ કરેલ છે, આમ ઉપરોત
જણાવેલ અરજદાની રજૂઆત બંધ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


