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

પેટા િવભાગીય કચેર : ભીમાસર, િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે વાય રાવ મોબાઇલ નં:- ૯૭૨૭૭૮૧૫૧૮

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 19, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રમેશભાઈ દવ ાગપર એસ.એસ ના ગાગોદર એ ફડર માં

િસંગલ ફેજ પાવર આપવા બાબત
સદર  ફડરમાં  LST  TC  લગાવી  તા-૨૪-૭-૨૦૧૭
સુધીમાં કામ પૂણ કર િસંગલ ફેજ પાવર આપવામાં
આવશે

ાગપર એસ.એસ ના ગાગોદર એ ફડર માં િસંગલ
ફેજ પાવર આપવા માટે ફડરમાં LST TC લગાવી
તા ૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ કામ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 રમેશભાઈ દવ ાગપર એસ.એસ ના શીવલખા એ ફડર
માં િસંગલ ફેજ પાવર આપવા બાબત

સદર  ફડરમાં  LST  TC  લગાવી  તા-૨૪-૭-૨૦૧૭
સુધીમાં કામ પૂણ કર િસંગલ ફેજ પાવર આપવામાં
આવશે

સદર ફડરમાં  ડપી ઉભી કર ટસી લગાડેલ છે,
તથા વીચ અને રલે લગાડ કામ તા ૧૪.૦૮.૨૦૧૭
ના રોજ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 જયદપ ડે ભીમાસર એસ.એસ ના વરણું JGY ફડર માં
આવતા સણવા,નંદા,વરણું  માં જુના  LT પોલ
બદલવા તથા રબરકા એ ફડર માં િસંગલ
ફેજ પાવર આપવા બબત

ગામમાં સવે કર જરયાત મુજબ પોલ બદલવાનું
કામ દવસ ૩૦ માં  પૂણ  કરવામાં  આવશે  તેમજ
રબરકા ફડરમાં LST TC લગાવી દવસ ૧૫ માં કામ
પૂણ કરવામાં આવશે

સદર  ગામોમા ં  ૧૦  પોલ  જજરત  છે,  જે  બદલી
આપવામાં આવશે, તેમજ રબરકા ફડરમાં LST TC
લગાવી તા ૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ કામ પુણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 જયદપ ડે ભીમાસર સબ-ડવીઝન માં ઘટતો ટાફ પુરો
પાડવા બાબત

GSO-4 મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે GSO-4 મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે િનકાલ
ટાફ વધારવા

5 ભગાભાઈ આહર આડેસર વણકર વાસમાંથી પસાર થતી 11KV
વરણુ ં  JGY(ભીમાસર  એસ.એસ)  લાઇન
હટાવવા  બાબત

સવે કર લાઈન હટાવવાનું કામ વડ કચેરની મંજૂર
મયેથી પૂણ કરવામાં આવશે

સદર િવતારમાંથી ૧૦ પોલ ની એચટ લાઈન આવે
છે, જેને DISS કમ હેઠળ આવર લેવામાં આવશે,
પંચાયત હતક અર મયે જેની મંજૂર મેળવી કામ
પૂણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

6 ભગાભાઈ આહર ૬૬  કેવી  ભીમાસર  એસએસમાંથી  નીકળતા
વારનુ ં  જેવાય  ફડરમાં  આડેસર  ગામમાં
જજરત પોલ બદલવા બાબત

સવે કર જરયાત મુજબના પોલ બદલવાનું કામ
ઓટોબર સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે

આદેસર ગામમાં જર સવે કર ૨૦ જજરત પોલ તા
૨૦.૦૯.૨૦૧૭ સુધીમા બદલી આપવમા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 દાનાભાઈ પરમાર હમીરપર  ગામમાં  ભીમાસર  એસએસ  માંથી
નીકળતા  વલભપર  જેવાયમા ં  એલટ
લાઇનના જજરત વીજ વાયર બદલવા બાબત

સવે  કર જરયાત મુજબ વીજ વાયર બદલવાનું
કામ દવસ ૪૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે

સદર ગામમાં ૨ કમી જેટલો વીજ વાયર બદલવાનો
થાય છે, તે મુજબ DDUGJY કમ હેથળ લગાવી
સદર  ગામની  એલટ  લાઈન  નુ ં  સમારકામ  તા
૦૩/૧૦/૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 વેલભાઈ સોલંક પલાસવા  ગામમાં  ભીમાસર  એસએસ માંથી
નીકળતા પલાસવા જેવાય ફડરના એલટ
વાયર બદલવા બાબત

સદર ગામમાં એબી કેબલ નાખવાનું કામ ચાલુ છે જે
દવસ ૩૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે

સદર ગામમાં  ૨  કમી  જેટલો વીજ વાયર બદલી
એબી કેબલ SI કમ હેઠળ તા ૧૨.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
બદલાવી કામ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ડાયા ખાના મકવાણા ભીમાસર એસ.એસ ના ભુટકયા એ ફડર
માં િસંગલ ફેજ પાવર આપવા બાબત

સદર ફડરમાં LST TC નું અથગ કામ કર દવસ
૭ માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર ફડરમાં LST TC નું અથગ કામ પૂણ કર તા
૩૧.૭.૨૦૧૭ ના રોજ LST TC ચાલુ કર િસંગલ ફેઝ
પાવર ચાલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 મકવાણા વીણ ભાણા ભીમાસર એસ.એસ ના પદમપર એ ફડર
માં િસંગલ ફેજ પાવર આપવા બાબત

સદર  ફડરમાં  LST  TC  લગાવી  તા-૨૮-૭-૨૦૧૭
સુધીમાં કામ પૂણ કર િસંગલ ફેજ પાવર આપવામાં
આવશે

પદમપર એ ફડર માં િસંગલ ફેજ પાવર આપવા
માટે ફડરમાં LST TC લગાવી તા ૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના
રોજ કામ પુણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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11 કોલી પોપટ બજલ શરણેરવાંઢમાં  હાલે  રાપર એસએસના સઈ
એ ફડરમાંથી પાવર મળે છે જેને યોિત-
ામ ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત

સદર કામ માટે સવે કર યોય તાંિક મંજૂર મેળવી
કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

શરણેરવાંઢમાં  હાલે  રાપર એસએસના સઈ એ
ફડરમા ંથી  પાવર  મળ ે  છ ે  અરજદાર  ન ે  ન ં
GUVNL/TECH-2/RNR/2719 DT 30.01.2017
મુજબ જર દતાવે પુરાવા સાથે આર કરવા
જણાવેલ છે અર મયે કંપની ના નીયમ મુજબ
યોતીામ  ફડરમાંથી  વીજ  કનેશન  આપવામાં
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 બાબુ ગેલા મોર ખેતીવાડ કનેશન માટેનો અંદાજપ આપવા
બાબત

સદર બાબુ ગેલા મોર નામનું કનેશનનો અંદાજપ
આપી દેવામાં આવેલ છે

સદર બાબુ ગેલા મોર નામનું કનેશનનો અંદાજપ
આપી દેવામાં આવેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 ભાપા બાબુ દેવરાજ ખેતીવાડ  કનેશનના  વીજડાણની  ટસી
મળવા  બાબત

સદર ભાપા બાબુ દેવરાજ નામના કનેશનનું લાઈન
કામ પૂણ થઇ ગયેલ છે તેમજ વડ કચેરએથી ટસી
માટેની તાંિક મજુર મયેથી કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

સદર  અરજદારી  ભાપા  બાબુ  દેવરાજના  નવા
ખેતીવાડ  વીજ કનેશનનું  લાઈન કામ પૂણ  થઇ
ગયેલ  છે  તેમજ  તા.  ૨૨.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  ૨૫
કે.વી.એ  નુ ં  વીજ  ાસફમર  લગાવી  કામ  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

14 ખીમા ભવાન પરમાર ભીમાસર એસ.એસ ના પદમપર એ ફડરમાં
િસંગલ ફેઝ પાવર આપવા બાબત

સદર  ફડરમાં  LST  TC  લગાવી  તા-૨૮-૭-૨૦૧૭
સુધીમાં કામ પૂણ કર િસંગલ ફેજ પાવર આપવામાં
આવશે

પદમપર એ ફડર માં િસંગલ ફેજ પાવર આપવા
માટે ફડરમાં LST TC લગાવી તા ૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના
રોજ કામ પુણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 માલી મુલ કરશન ધોરયા ા.શાળામાં હાલે ભીમાસર એસએસના
છોટાપર એ ફડરમાંથી પાવર મળે છે જેને
યોિતામ ફડર માંથી પાવર આપવા બાબત

સદર કામ માટે સવે કર યોય તાંિક મંજૂર મેળવી
કામ પૂણ કરવામાં આવશે

ધોરયા  ા.શાળામાં  હાલે  ભીમાસર  એસએસના
છોટાપર  એ  ફડરમા ંથી  પાવર  મળે  છે  જેને
યોિતામ ફડર માંથી પાવર આપવામા આવે છે.
અરજદાર ને નં GUVNL/TECH-2/RNR/2719 DT
30.01.2017 મુજબ જર દતાવે પુરાવા સાથે
આર કરવા જણાવેલ છે અર મયે કંપની ના
નીયમ મુજબ યોતીામ ફડરમાંથી વીજ કનેશન
આપવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ભવાન જેરામ રાવરયા પદમપર ગામના ી ખેતા ભોના ખેિતવાડ
કનેકસનનું ટસી રતા પરથી હટાવવા તથા
તેમના બીજ નવા ખેિતવાડ કનેકસનનું ડાણ
આપવા બાબત

સદર કામ માટે સવે કર યોય તાંિક મંજૂર મેળવી
કામ પૂણ કરવામાં આવશે

સદર ટ સી ી ખેતા ભોના ખેતીવાડ કનેકશન
માટે અંદાજે બે વષ પહેલા ઉભુ કરેલ છે. અને યોય
જયા એ જ લાગેલ છે. તેમજ તેમનુ બીજુ ખેતીવાડ
નુ વીજ કનેકશન તા ૧૯.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ મીટર
લગાવી ચલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 બાબુ ગ ઉમટ હમીરપર ગામના મંદરમાં ભીમાસર એસએસના
હમીરપર એ ફડરમાંથી પાવર મળે છે જેને
યોિત-ામ ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત

સદર કામ માટે સવે કર યોય તાંિક મંજૂર મેળવી
કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

હમીરપર  ગામના  મંદરમાં  ભીમાસર  એસએસના
હમીરપર એ ફડરમાંથી પાવર આપવામા આવે છે.
અરજદાર ને નં GUVNL/TECH-2/RNR/2719 DT
30.01.2017 મુજબ જર દતાવે પુરાવા સાથે
આર કરવા જણાવેલ છે અર મયે કંપની ના
નીયમ મુજબ યોતીામ ફડરમાંથી વીજ કનેશન
આપવામાં આવશે

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 માલી ાગ કરશનભાઈ ભીમાસર એસએસના ભુટકયા એફડર માં
િવજ વાયર બદલવાં બાબત

સદર ફડરમાં વાયર બદલવાનું કામ SKJY કમમાં
ચાલુ છે પરંતુ હાલે ખેડૂતોના વાંધાના કારણે થઇ
શકતું નથી. સદર વાંધાનું િનરાકરણ લાવી કામ પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર ફડરમાં વાયર બદલવાનું કામ SKJY કમમાં
હેથળ વષ ૨૦૧૭-૧૮ આવર લેવામા આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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19 દાનાભાઈ પરમાર ભીમાસર સબ-ડવીઝન માં ટાફની ઘટ પૂર
પાડવા બાબત

GSO-4 મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે GSO-4 મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે િનકાલ
ટાફ વધારવા


