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

પેટા િવભાગીય કચેર : અંર ાય-૧, િવભાગીય કચેર : અંર, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એમ કટા, મોબાઇલ નં:-૯૮૭૯૨ ૦૦૭૯૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 13, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 13, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રમેશચં ધન સુથાર, ગામ

િમંદયાણા તા. અંર
ગામ િમંદયાણા સવે નં:-૫૬/૬ માં ખેતીવાડ
િવજ કનેશન મળવા અંગે

ડાકઝોન હેઠળ ખેતીવાડ કનેશન આપવા માટે હાલે
પીવીસીએલમાં  જેમણે  વષ  ૨૦૧૩  સુ ંધી  જેમણે
અર કરેલ છે તેમને કનેશન આપવાની કાયવાહ
ચાલુ છે. તથા આપની અર વષ ૨૦૧૬ ની હોવાથી
જયારે પણ તબાવાર આપનો મ આવશે યારે
અતા મ માણે આપને ખેતીવાડ િવજ-ડાણ
આપવાની કામગીર સવરે કર આપવામાં આવશે
તથા અરજદારને  તકાલ કમ અવયે માહતગાર
કરેલ જે હેઠળ તકાલ કમમાં જર દતાવે સાથે
અર કર  કનેશન મેળવી  શકાશે.  (િસંગલ ફેઝ
લાઇટગ કનેશન એ ફડર માંથી મેળવવા માટે
િનયત ફમમાં અર કરવી).

સદર અરજદારે તતકાલ કમ હેઠળ નવુ કનેશન
મેળવવા  અંગે  ૧૯.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  રેસન
કરાવેલ છે. આમ તકાલ કમ હેઠળ સદર અરજદાર
ને કનેશન આપવામાં આવશે. 

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ી ગોપાલ કે માતા બીટા  વલાડયા  ઉગમણા માં  લો-વોટેજની
સમયા અંગે

લો-વોટેજ  ની  સમયાના  િનવારણ  અથે  એસ.
આઈ. કમ હેઠળ ૨૫ કેવીએ માંથી ૧૦૦ કેવીએનું
ા ંફમર  કર  તેમજ  ૨૫૦  મીટર  નવી  એલ.ટ.
લાઈન ઉભી કર લો-વોટેજ ની સમયાનું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ગોપાલ કે માતા લોડ  વધારાના   િપયા  ભર ેલ  છ ે  અન ે
માલસામાન ફાળવેલ નથી.

અંર િવભાગીય કચેર હેઠળ લોડ વધારાના કુલ ૩૫
કેશો બાક છે, જે િવ.ડ.એસ કમ હેઠળ તાજેતરમાં
જ  પેઈડ  થયેલ  હોય  સમય મયાદામાં  માનુસાર
કામગીર પુણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

4 ી ગોપાલ કે માતા અંર રલ-૧ નું બાયફકેશન કર નવુ મેઘપર
સબ ડવીઝન બનાવવા બાબત

અંર ાય-૧ નું  બાયફરકેશન કર નવું  મેઘપર
સબ ડવીઝન કરવા અંગેની જર પેરા િમટર પુણ
થતા ન હોય તાંીક રતે શય નથી.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

5 ગનીભાઇ અગાઉ  ભરપાઇ  થયેલ  અંદાજપક  મા ં
વધારાની રકમ વસુલ કરવા આપવામાં આવેલ
નોટસ અંગે

ગવનમેટ  ઓડટ  ારા  ઓડટપેરા  માણે  ૨૧૪
જેટલા કેશોમાં ઓડટ રકવર થતી હોઇ આ નોટસ
આપવામાં આવેલ છે. વધુમા અંદાજપ આપવામાં
આવેલ છે.  તોપણ જેતે  સમયના  સયુલર  તેમજ
ગણતરની ફરથી ચકાસણી કર િત-ઉતર દવસ
દસમાં આપવામાં આવશે.

પરપનો અભયાસ કરતા જે કાંઇ ઓડટ રેકવરના
અંદાજપ આપવામાં આવેલ છે તે બરાબર માલુમ
પડેલ છે. જે મુજબ અરજદારને િત-ઉતર પાઠવી
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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6 વાલભાઇ પી દનીચા, ગામ
મથડા તા. અંર અને મરંડ
શંભુ મ તેમજ કરશન તેમજ
હાભાઇ ગામ ચાંોડા

મથડા, ભુવડ અને ચાંોડા ગામમાં ખેતીવાડ
િવજ પુરવઠામાં  આવતા વારંવાર િવજિવેપ
અંગે.

ખડકા તેમજ સુરખા ફડરજનું પોલ-ટુ-પોલ સવે કર
માસ  મેટેનંસ  કરવામા ં  આવશે.  તેમજ  સતત
િવજપુરવઠો મ રહે તે માટે ઘટતી કામગીર બે
મહનાની અંદર કર આપવામાં આવશે.

મથડા, ભુવડ અને ચાંોડા ગામમાં ખેતીવાડ િવજ
ાકોને  ખડકા  તેમજ  સુરખા  ફડર  માથી  વીજ
પુરવઠો આપવામા આવે છે. સદર ફડરો મા ૬૫
પોલ  તથા  જર  પીન,  ડશ  ઇનસુલેટર  વીગેરે
બદલાવી  તા  ૨૧.૦૮.૨૦૧૭  થી  ૨૦.૦૯.૨૦૧૭
દરમીયાન જર સમરકામ કરવામા આવેલ છે. હાલ
કોઇ સમયા નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 વાલભાઇ પી દનીચા, ગામ
મથડા

ખીરસર ફડરમાં  િવજ પુરવઠા માં  આવતા
વારંવાર િવજિવેપ અંગે

ખીરસર  ફડરમાં  વધુ  લોડ  હોવાને  કારણે  િવજ-
િવેપની ની સંયા વધારે છે. લોડ િવભાજન માટે
ખીરસર તેમજ મથડા એ ફડર વચે લક લાઇન
ઉભી કર ખીરસર ફડર માંથી લોડ મથડા ફડરમાં
નાખવામાં આવશે. લોડ બેલસ થતા સદર સમયાનું
િનરાકરણ થઈ જશે.

ખીરસર ફડરમાં  જર સમારકામની કામગીર તા
૧૭.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરેલ છે. સદર કામગીર
દરયાન ૧૫ નવા વીજ પોલ જર પીન , ડશ
ઇનસુલ ેટર  વીગેર ે  બદલાવી  આપેલ  છે.  હાલ
િવજપાવર  નું  સાતય જળવાઇ રહેલ  છે.  વધુમાં
ખીરસર ફડરના લોડ િવભાજનની કામગીર DDGJY
કમમાં વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં આવર લેવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 વાલભાઇ પી દનીચા, ગામ
મથડા

એ પાવર િસયુલ તેમજ એલસી ના મેસેજ
મળવા બાબત

એસએમએસ  સીટમ  અંગે  ાહકીની  રજુઆત
આઇટ સેસન તેમજ જેટકો ઓથોરટને પહચાડને
વહેલી તકે િનકાલ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કનેટવીટ

9 શંભુભાઇ આહર િનંગાણ  ગામ  ને  પાણી  પુ  પાડતા  બોર
માટેના કનેશનને ૨૪ કલાક િવજપુરવઠો પુરો
પાડવા અંગે

િનંગાણ ગામના બોરને ૨૪ કલાક િવજ-પાવર આપવા
માટે  ની  દખાત  ઉપલી  કચેરન  મોકલી  દેવામાં
આવેલ છે. સદર મંજુર આયે આગળની કાયવાહ
હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

10 મહેર વાલભાઇ કશોરભાઇ,
િસનોા

મકાન ઉપરથી ૧૧ કેવી લાઇન પસાર થવા
બાબત

પંચાયત ઓફસના લેટરપેડ ઉપર ભલામણ સાથે
ડઆઇએસએસ કમ માં લાઇન સીફટગ ની અર
કરવા માહતગાર કરેલ.

સદર  અરજદારે  ૧૫.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  પંચાયત
ઓફસની ભલામણ સાથે લાઇન શીફટગની DISS
કમમાં  અર કરેલ  છે  તથા  લાઇન શીફટગનું
મોજણી કાય તા. ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કરતા સદર
લાઇન શીફટગની કામગીર સદરલાઇન હેર જનતા
ને નડતર પ ન હોઇ DISS કમમાં આવર સકાય
તેમ ન હોતા અરજદાર ને સબડવીઝન મા ૧૦૦
િપયા ભર અર કરવા ણ કરેલ છે. અર કયે
જર અંદાજ પ ભયે આગળ ની કાયવાહ કરવામા
આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

11 રાઘુ વેલા મકવાણા ખંભરા  એસ એસ માંથી  નીકળતા  િનંગાળ
એ ફડરના બાઇફરકેશન બાબત

િનંગાળ ખેતીવાડ ફડરનું બાઈફરકેશન એસ. આઈ.
કમ  હેઠળ  વષ  ૨૦૧૭-૧૮  માં  આવર  લેવામાં
આવેલ છે. જેની દખાત મંજુર હેઠળ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

12 મરંડ શંભુ મ, કરશનભાઇ
અને હાભાઇ ગામ ચંોડા

ચાંોડા ગામમાં જજરત િવજ થાંભલા બદલવા
અંગે

ચાંોડા  ગામમાં  જજરત  િવજ-થાંભલા  બદલવા
અંગેની કામગીર હાથ પર લીધેલ છે અને પંદર-િવજ
થાંભલા બદલી આપેલ છે  બાક રહેતા  ૭ િવજ-
થાંભલા એક મહનામાં બદલી આપવામાં આવશે.

ચાંોડા  ગામનુ  સવે  કરતા  જજરત િવજ થાંભલા
બદલવાના થતા હોય, ૧૯ િવજ પોલ બદલવાનુ કામ
તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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13 હરભાઇ લાલભાઇ, ગામ
ભલોટ

ભલોટ એ ફડરમાં જુના િવજ વાયરો તેમજ
થાંભલા બદલી તેની સમાર કામની કામગીર
કરવી

પોલ ટુ પોલ સવે કર જર સમારકામની કામગીર
વહેલી તકે પુણ કરવામાં આવશે.

ભલોટ  ખેતીવાડ  ફડરમા ં  જર  સમારકામની
કામગીર તા ૨૧.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરેલ છે.
સદર કામગીર દરયાન ૨૦ નવા વીજ પોલ જર
પીન ,  ડશ ઇનસુલેટર,  કંડકટર વીગેરે  બદલાવી
આપેલ છે. હાલ િવજપાવર નું સાતય જળવાઇ રહેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


