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

પેટા િવભાગીય કચેર : અંર ાય-૨, િવભાગીય કચેર : અંર, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 12:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એમ કટા, મોબાઇલ નં:-૯૮૭૯૨ ૦૦૭૯૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી દેવેિસહ જે જેઠવા, ગામ

રતનાલ, તા. અંર
રામટેકર  ફડરમાં  પાવર સલાય ઇસન
બાબત

સદર  રામટેકર  ફડર  ભુજ  વત ુળ  કચેર  હેઠળ
આવતો હોય, આપની રજુઆત ભુજ વતુળ કચેરમાં
મોકલી આપવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી ગોપાલ કે માતા ધમડકા,  ચાંાણી  અને  લાખાપર  માં  લો-
વોટેજની સમયા અંગે

ધમડકા,  ચાંાણી  અને  લાખાપરમાં  લો-વોટેજ  ના
િનરાકરણ માટે  યોય કેપેસીટના ાંસફોરમ એસ.
આઈ.  કમ  હેઠળ  લગાડ  લોડ  િવભાજન  કર
સમયાનો ઉકેલ લાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ગોપાલ કે માતા આપાલી એ, કંધેરાઇ એ, રતનાલ એ
અને નવલખા એ ના લો-વોટેજની સમયા
બાબત.

સદર  ફડરોના  ફડર  બાઇફરકેશન  માટે  જર
પેરામીટરો ચકાસી જર જણાયે દખાત તૈયાર કર
મંજુર મેળવી, જર કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

4 ી 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
કમ

5 ી ગોપાલ કે માતા ૬૬  કેવી  અંર એસ એસ માંથી  િનકળતા
તમામ ફડરોને ટેડબાય પાવર સસ અંગે

આપની દખાત ગેટકો ઓથોરટને સુત કરવામાં
આવશે.

સદર  દખાત  GETCO  ઓથોરટને  સુત  કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

6 ી ગોપાલ કે માતા ઇ-ઉ સીટમ તેમજ કનેટવીટ ના થી
પડતી ાહકોને પડતી મુકેલી અંગે

યુવીએનએલ ારા સવર કેપેસીટ વધારવામાટે ની
કામગીર હાથ પર ધરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
કનેટવીટ

7 અંર તાલુકાના ખેડુતો તેમજ
કાન ભાઇ આહર તેમજ
કસાન સંઘ તાલુકા મુખ-
અંર

અંર  ાય-૨  પેટા  િવભાગમા ં  નિવન
ખેતીવાડ  િવજ  ડાણ  આપવા  અંગે

ડાકઝોન હેઠળ ખેતીવાડ કનેશન આપવા માટે હાલે
પીવીસીએલમાં  જેમણે  વષ  ૨૦૧૩  સુ ંધી  જેમણે
અર કરેલ છે તેમને કનેશન આપવાની કાયવાહ
ચાલુ છે. જયારે પણ તબાવાર દરેક અરજદારનો
મ આવશે યારે જે તે સમયના અતા મ માણે
ખેતીવાડ િવજ-ડાણ આપવાની કામગીર સવરે
કર  આપવામાં  આવશે  તથા  અરજદારોને  તકાલ
કમ અવયે  માહતગાર  કરેલ  જે  હેઠળ તકાલ
કમમાં જર દતાવે સાથે અર કર કનેશન
મેળવી શકાશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

8 ી દેવેિસહ જે જેઠવા, ગામ
રતનાલ, તા. અંર

રતનાલ  થી  મોડસર  હોટલ  સુ ંધીના  િનચા
િવજ-વાયરો ચા કરવા બાબત

સદર કામગીર એક મહનાની અંદર પુણ કરવામાં
આવશે.

સદર કામગીર ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 કાનભાઇ આહર, રતનાલ તા.
અંર

ણે સબ ડવીઝન માં અપુરતા ટાફ બાબત મંજુર ટાફ સેટઅપ મુજબ હાલે પુરતો ટાફ છે. િનકાલ
ટાફ વધારવા
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10 કાનભાઇ આહર, રતનાલ તા.
અંર

ગિતસીલ ગુજરાત માં  દશાયા  મુજબ સાત
કલો મીટર માં નવુ એસએસ બનાવી લો-
વોટેજની સમયા િનવારવા બાબત

છેલા બે વષમાં નવા ણ એસ એસ નું કામ પુણ
કરેલ છે (મથડા, નવાગામ અને ભીમાસર) તથા પંચ
વષીય યોજનામાં નવા પાચ એસ એસ નો સમાવેસ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
જેટકો

11 ચનાભાઇ, કસાનસંઘ મુખ
અંર તાલુકા.

લોડ વધારાના જે અંદાજપક પાઠવેલ છે તેમા
અમુક  ાહકોની  જુની  સીયુરટ  ડપોઝીટ
મજરે લીધેલ નથી

લોડ વધારાના િવડએસ કમ હેઠળ જે અંદાજપક
પાઠવેલ છે તેનું દન પાંચ માં ચકાસણી કર ઘટત
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

લોડ વધારાના  VDS કમ હેઠળ જે  અંદાજ પ
પાઠવવામાં આવેલ છે તેની ફેર ચકાસણી કરેલ છે
તેમજ  જુની  સીયોરટ  ડપોઝીટ  યાનમાં  લઇ
અંદાજપક સુધાર આપવામાં આવેલ છે. 

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


