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

પેટા િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 07/07/2017, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે વાય રાવ (૯૭૨૭૭૮૧૫૧૮)

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 21, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 21, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 વેલ જગા ઢલા ચોબાર  એસએસ  માંથી  નીકળતા  મનફરા

જેવાય ના બે ભાગ કરવા બાબત
ચોબાર એસએસ માં આવેલ મનફરા જેવાયમાં કુલ
નવ ગામ આવેલ છે સદર ફડરનું બાયફરગેશન સા
જર  સવ ે  કર  દવસ-૭  માં  દરખાત  કરવામાં
આવશે જેની મંજૂર મયેથી સદર કામ પૂણ કરવામાં
આવશે.

ચોબાર એસએસ માં આવેલ મનફરા જેવાયમાં કુલ
નવ ગામ આવેલ છે. સદર ફડરના બાયફરગેશન
સા જર સવે પૂણ કરેલ છે. તથા સદર ફડરના
િવભાજન સાં ૦.૫ કમી એચટ લાઈન તેમજ પેનલ
૧,  DODP-1,  નો  સમાવેશ  થશે,  જેના  માટે  SI
કમમાં  આવર  લીધેલ  છે.પરંતુ  હાલ માં  હયાત
ચોબાર યુબ વેલ ફડર માં ફત્ એકજ વોટર વકસ
કનેકશન હોવાથી તેમજ લોડ ઓછો હોવાથી મનફરા
જેવાય ફડર નો લોડ તા ૨૫.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
તેમા  શીટ કર  સદર લોક દરબાર નો   નુ ં
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 વેલ જગા ઢલા ચોબાર ના ઘનયામ નગર પાસે આવેલ ૩
જજરત વીજ પોલ બદલવવા અંગે

સદર ગામ ના ઘનયામ નગરમાં ૩ જજરત વીજ
પોલ  તારખ  ૪/૬/૨૦૧૭  ના  રોજ  બદલી  દેવામાં
આવેલ છે

ચોબાર ગામ ના ઘનયામ નગરમાં ૩ જજરત વીજ
પોલ  તારખ  ૪/૬/૨૦૧૭  ના  રોજ  બદલી  દેવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 રામ ભાઈ દરયા ગામ લાખાવટ માં રામમંદર ચોક માં આવેલ
૨ જજરત વીજ પોલ બદલવા બાબત

સદર ગામ લાખાવટ માં રામમંદર પાસે ના ૨ િવજ
પોલ બદલી નવા િવજ પોલ ઉભો કર દધેલ છે

સદર ગામ લાખાવટ માં રામમંદર પાસે ના ૨ િવજ
પોલ બદલી નવા િવજ પોલ ઉભા કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 રામ ભાઈ દરયા આધોઈ એસએસ ના વામકા  એ માં  લો
વોટેજ તથા વધારે ફોટ આવવા બાબત

સદર વામકા એ માં બાયફરગેશન નું કામ હાલ માં
ગિતમાં છે જે આધોઈ ગામે ઓજેશન માં હોવાથી
લાઈન  નુ ં  કામ  બાક  છે  સદર  ઓજેશન  નુ ં
િનરાકરણ લાવી ફડર નું બાયફરગેશન નું કામ પૂણ
કરવામાં આવશે

સદર વામકા એ ફડર માં બાયફરગેશન નું કામ તા
૦૪.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કર નવુ ફડર ચાજ કર
આપેલ છે. આમ ફડર નુ બાયફરગેશન થતા લો
વોટેજ તથા વધારે  ફોટ આવવાવાની સમયયા
હલ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

5 ઉિમલાબેન ભરતભાઈ પટેલ
(મુખ, ભચાઉ નગર પાિલકા)

ભચાઉ શહેરના લાયસ નગર તથા રામવાડ
િવતાર માં લો વોટેજ દુર કરવા નવી ડપી
ઉભી કરવા બાબત

સદર લાયસ નગર તથા રામવાડ િવતાર માં લો
વોટેજ સમયા િનવારવા સા બંને િવતાર માં TC
સેટર ઉભા કરવામાં આવેલ છે જે દવસ ૩ માં ચાજ
કરવામાં આવશે

સદર લાયસ નગર તથા રામવાડ િવતાર માં લો
વોટેજ સમયા િનવારવા સા બંને િવતાર માં ૧૬
કે વી એ ના TC સેટર ઉભા કરવામાં આવેલ છે તા
૧૩.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ચાજ કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ઉિમલાબેન ભરતભાઈ પટેલ
(મુખ, ભચાઉ નગર પાિલકા)

ભચાઉ શહેરના જુનાવાડા િવતાર માં જજરત
લાઈન દુર કર નવા િવજ પોલ ઉભા કર
લાઈન મેઈન રોડ પર લાવવા બાબત

સદર જુનાવાડા િવતાર માં આવેલ ૧૧ કેવી ગુકૃપા
અબન ફડર ની લાઈન રોડ ઉપર નવી ઉભી કરેલ
છે તથા જર જજરત ૧૦ પોલ બદલાવેલ છે

સદર જુનાવાડા િવતાર માં આવેલ ૧૧ કેવી ગુકૃપા
અબન ફડર ની લાઈન રોડ ઉપર નવી ઉભી કરેલ
છે તથા જર જજરત ૧૦ પોલ બદલાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ઉિમલાબેન ભરતભાઈ પટેલ
(મુખ, ભચાઉ નગર પાિલકા)

ભચાઉ શહેરમાં ટ લાઈટ નો અલગ ફેઝ
આપવા બાબત

જર  સવ ે  કર  ફિસંગ  પોઈટ  માટે  વધાર ે
અરઓ મંગાવી  ટ  લાઈટ  નો  અલગ  ફેઝ
આપવા માં આવશે

નગરપાિલકા  ારા  ૧૦  અરઓ મળેલ  છે,  જેની
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ
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8 પટેલ ભરત કે ભચાઉ શહેરના  વડ  નંબર  ૧  માં  જજરત
એલટ  વાયર  ની  જયાએ  એબી  ક ેબલ
નાંખવા બાબત

સદર વડ નંબર ૧ માં ૧૧ કેવી ભવાનીપુર અબન
ફડરમાં  જર  જજરત  વીજ  વાયર  ની  જયાએ
એલટ એબીસી વાયર કુલ બે  કલોમીટર જેટલો
નાખી કામ પૂણ રેલ છે

સદર વડ નંબર ૧ માં ૧૧ કેવી ભવાનીપુર અબન
ફડરમાં  જર  જજરત  વીજ  વાયર  ની  જયાએ
એલટ એબીસી વાયર કુલ બે  કલોમીટર જેટલો
નાખી કામ પૂણ રેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 પટેલ ભરત ખીમ િશકરા  એસએસ  ના  ક ૃ િષ  એ  ફડરમા ં
મેઇટેનસ કરવા બાબત

કૃિષ ફડર માં મેઈટેનસ સા દવસ ૩ માં સવે
કર દવસ ૧૫ માં જર કામ પૂણ કરવામાં આવશે

કૃિષ ફડરમાં સવેનું કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે,
જેમાં  ૫ કમી એચટ લાઈન તથા ૧૦ ટસી નુ ં
મેટેનસ કરવાનું થાય છે. જે કામ તા ૨૯/૦૮/૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 કાન ભાઈ કે પટેલ ભવાનીપુર  િવતાર  માં  આવેલ એલટ  ના
જજરત પોલ બદલવા બાબત

ભવાનીપુર િવતાર માં ૧૧ કેવી ભવાનીપુર અબન
ફડરમાં પીવીસીએલ ારા ૪૪ જજરત એલટ પોલ
બદલાવવા માં આવેલ છે

ભવાનીપુર િવતાર માં ૧૧ કેવી ભવાનીપુર અબન
ફડરમાં પીવીસીએલ ારા ૪૪ જજરત એલટ પોલ
બદલાવવા માં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 શીતલ બેન છાંગા (તાલુકા
પંચાયત મુખ)

ચોબાર  એસએસ  ના  મનફરા  જ ેવાય
ફડરમાં  છેડાના ગામોને  લો વોટેજ મળવા
બાબત

સદર ફડર નુ ં  સવ ે  ૭ દવસ માં  કરને  ફડરનુ ં
બાયફરગેશન કરવાની  દરખાત વડ  કચેરને  રજુ
કરવામાં આવશે

ચોબાર એસએસ માં આવેલ મનફરા જેવાયમાં કુલ
નવ ગામ આવેલ છે. સદર ફડરના બાયફરગેશન
સા જર સવે પૂણ કરેલ છે. તથા સદર ફડરના
િવભાજન સાં ૦.૫ કમી એચટ લાઈન તેમજ પેનલ
૧,  DODP-1,  નો  સમાવેશ  થશે,  જેના  માટે  SI
કમમાં  આવર  લીધેલ  છે.પરંતુ  હાલ માં  હયાત
ચોબાર યુબ વેલ ફડર માં ફત્ એકજ વોટર વકસ
કનેકશન હોવાથી તેમજ લોડ ઓછો હોવાથી મનફરા
જેવાય ફડર નો લોડ તા ૨૫.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
તેમા  શીટ કર  સદર લોક દરબાર નો   નુ ં
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

12 િવલભાઈ ચોપડવા  ગામના  પાણી  પુરવઠા  નીગમ
બોરમાં  સિવસ માં  ૩  સાંધા  છે  તો  જર
સમારકામ કરાવવા બાબત

સદર કનેશનની સિવસ લાઈન આજ સાંજ સુધી
બદલી દેવા નો આદેશ આપેલ છે

સદર કનેશનની સિવસ લાઈન ૮/૦૭/૨૦૧૭ સુધી
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

ભચાઉ  શહેરના  સરવતી  સોસાયટ  અને
ભવાનીપુર  િવતારમાં  ૧૧  કેવી  ભવાનીપુર
અબન ફડર ભચાઉ ગામમાંથી ફર ને ય
છે તો આમ સદર િવતારને સીધું વીજ ડાણ
મળે તે રતની યવથા કરાવવા બાબત

સદર  ભચાઉ  શહેરના  સરવતી  સોસાયટ  અને
ભવાનીપુર િવતારમાં  સીધું  વીજ કનેશન આપવા
માટે કેનાલ પાસે રેવે ોિસંગ નડે છે, સદર કામ
માટે રેવેની મંજુર લઈ કાય પૂણ કરવામાં આવશે

સદર  ભચાઉ  શહેરના  સરવતી  સોસાયટ  અને
ભવાનીપુર િવતારમાં  સીધું  વીજ કનેશન આપવા
સાં૧૧ કેવી ભવાનીપુર અબન ફડર નુ વીભાજન
કર નવા સિકટ હાઉસ અબન ફડરમાંથી ૧ કમી
લાઈન તથા ૨ ડપી સેટર તા ૨૫.૦૯.૨૦૧૭ ના
રોજ ઉભા કર  IPDS કમ હેઠળ.સદર  નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

ભચાઉ સબ ડવીઝન નું  બાયફરગેશન કર
નવું બીજું સબ ડવીઝન કરવા બાબત

ભચાઉ સબ ડવીઝનના બાયફરગેશન માટે પોસલ
બનાવી વડ કચેરની મંજુર માટે મુકેલ છે, જે 
નીિતિવષયક છે

ભચાઉ સબ ડવીઝનના બાયફરગેશન માટે પોસલ
બનાવી વડ કચેરની મંજુર માટે મુકેલ છે, જે 
નીિતિવષયક છે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

15 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

ભચાઉ શહેરના ૧૧ કેવી ભચાઉ સીટ અબન
ફડરમાં  ૨૨  કેવી  પીન  અને  ડોગ  કંડકટર
નાખવા બાબત

સદર ૧૧ કેવી ભચાઉ સીટ અબન ફડરમાં ભચાઉ
સબ ટેશનથી  ૨  કલોમીટર  સુધી  ડોગ  કંડકટર
નાખેલ છે અને ૪૦૦ ફાયબરની પીનો બદલેલ છે

સદર ૧૧ કેવી ભચાઉ સીટ અબન ફડરમાં ભચાઉ
સબ ટેશનથી  ૨  કલોમીટર  સુધી  ડોગ  કંડકટર
નાખેલ છે અને ૪૦૦ ફાયબરની પીનો બદલેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

ભચાઉ,  ખારોઈ,  કુ ંભારડ,  આંબલીયારા,
ચોપડવા  િવતારમા ં  નવા  સબ  ટ ેશન
બનાવવા  બાબત

ભચાઉ શહેરમાં ગુકૃપા ખાતે અને ખારોઈમાં નવું
એસએસ મંજુર થયેલ છે તથા ચોપડવામાં પણ નવું
એસ એસ મંજુર થયેલ છે જેનું કાય ગિત હેઠળ છે.

ભચાઉ શહેરમાં ગુકૃપા ખાતે અને ખારોઈમાં નવું
એસએસ મંજુર થયેલ છે તથા ચોપડવામાં પણ નવું
એસ એસ મંજુર થયેલ છે જેનું કાય ગિત હેઠળ છે.

િનકાલ
જેટકો
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17 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

યોિતામ  યોજનાં  હેઠળ  મેઘપર,  કુ ંસર
ગામને ચોબાર એસએસમાંથી પાવર સલાય
આપવ ામ ા ં  આવ ેલ  છ ે  જ ે ન ે  ભચ ાઉ
એસએસમાંથી  નીકળતા  ાયશન  ફડરમાંથી
પાવર આપવા િવનંતી છે

ભચાઉ  એસએસમાંથી  નીકળતુ ં  ાયશન  ફડર
ઇડયલ હોવાથી  તેમાંથી  ગામને  પાવર આપી
શકાય નહ, પરંતુ ૧૫ દવસમાં સવે  કર મનફરા
યોિતામ ફડરમાં  લક  લાઈન ગામની  બહારથી
ઉભી કર સદર ગામોને ડ દેવામાં આવશે

સામાય  રતે  ગામોને  યોિતામ  યોજનાં  હેઠળ
યોિતામ  ફડર  માથી  વીજ  પુરવઠો  આપવામા
આવે છે. જે મુજબ મેઘપર, કુંસર ગામને ચોબાર
એસએસમાંથી  નીકળતા  મનફરા  યોિતામ  ફડર
માથી  વીજ પુરવઠો  આપવામા  આવે  છે.  ભચાઉ
એસએસમાંથી  નીકળતું  ાયશન ફડર ઇડયલ
હોવાથી તેમાંથી ગામને પાવર આપી શકાય નહ.

િનકાલ
ફડર બદલવા

18 િવકાસ રાજગોર (ચેરમેની,
ભાડા)

ભચાઉ  તાલુકામાં  દર  ૭  કલોમીટર  અંતરે
એસએસ બનાવવું

સદર મુદા બાબતે જેટકો માં દરખાત મોકલેલ છે સદર મુદા બાબતે જેટકો માં દરખાત મોકલેલ છે. િનકાલ
જેટકો

19 શીતલ બેન છાંગા (તાલુકા
પંચાયત મુખ)

ભચાઉ સબ ડવીઝન હેઠળની જે  ાથિમક
શાળા ઉપર થી વીજલાઈન પસાર થાય છે તે
ખસેડવા બાબત

સદર બાબત માટે ાથિમક શાળાનું િલટ મંગાવી
DISS કમ માં કામ કરવાની ખાતર આપેલ છે

હાલ કોઇ અર પડગ નથી સદર બાબત માટે
ભચાઉ  સબડવીઝનની  તમામ  ાથિમક  શાળાની
યાદ મેળવી DISS કમ માં કામ કરવામાં આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
20 શુભ લાય ૧૧  કેવી  ગુકૃપા  અબન ફડરમાં  વારંવાર

પગ આવવા બાબત
સદર ૧૧  કેવી  ગુકૃપા  અબન ફડરનું  તાકાિલક
ધોરણે પોલ ટુ પોલ પેોિલંગ કર મેઈટેસ દસ
દવસમાં કર દેવામાં આવશે.

૬૬ કેવી ભચાઉ એસએસના ૧૧ કેવી ગુકૃપા અબન
ફડરમાં પોલ ટુ પોલ પેોિલંગ કરેલ છે, તેમજ સદર
ફડરમાં  ૨ કમી જેટલો વીજ વાયર કોટલ કમ
હેઠળ બદલાવેલ છે, તથા જર જજરત ૧૦ વીજ
પોલ બદલાવી મેઈટેસ પૂણ કર દધેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

21 ગુણાતીપુર ઉપસરપંચ ગુણાતીપુર ગામ નું વાયરંગ બદલી ને એબી
કેબલ નાખવો

સદર બાબતે દવસ ૧૦ માં સવે કર એબી કેબલ
નાંખવામાં આવશે .

સદર બાબતે માં સવે કરેલ છે ૨ કલો મીટર એબી
કેબલ નાખવાનો  થાય છે,  જેની  SI  કમ હેઠળ
ોજેટ નંબર ૧૯૨૪૨૮ મુજબ સદર ૨ કલો મીટર
એબી  કેબલ  તા  ૦૩/૧૦/૨૦૧૭  ના  રોજ  નાખી
કામગીર પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


