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

પેટા િવભાગીય કચેર : સામખયાિલ, િવભાગીય કચેર : ભચાઉ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 07/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે વાય રાવ (૯૭૨૭૭૮૧૫૧૮)

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

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 જેઠુનાથ બાવા લાકડયા ગામે મેઇન ગેટથી ટેટ બક સુધી

વાયરો નીચા નમી ગયેલા છે
સદર ગામમાં ૭ દવસમા વાયરો ખચી જર ચાઈ
પર લાવી કામ પુણ કરવામા આવશે

૧૦  ગાળાન ા  વ ાયર  ખ ચ ી  સદર  ક ામ  તા .
૧૩ .૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પ ૂણ  કર ેલ છ ે .

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 મહાવીરસહ ડે ૧૩૨ કેવી સામખીયા એસએસમાંથી નીકળતા
૧૧ કેવી જંગી જેવાયમાં લલીયાણા ગામે ૫
થી ૭ જજરત વીજ પોલ બદલાવવા બાબત

સદર ગામમાં  સવે  કર જર મુજબ જજરત વીજ
પોલ બદલી ૧૫ દવસમા કામ પુણ કરવામા આવશે

૭ જજરત વીજ પોલ તા ૨૭.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજમાં
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 રાજગોર રાહુલ દનેશભાઇ ૧૩૨ કેવી સામખીયા એસએસમાંથી નીકળતા
૧૧  કેવી  જંગી  જેવાયમાં  વાઢયા  ગામે
નવાવાસ  િવતારમાં  જજરત  વીજ  વાયર
બદલાવવા બાબત

સદર  ગામમા ં  જજ રત  િવજ  વાયર  બદલી  ૩૦
દવસમા કામ પુણ કરવામા આવશે

વાઢયા ગામે  નવાવાસ િવતારમાં  ૨ કમી જેટલો
જજરત  િવજ  વાયર  તા  ૨૮/૦૮/૨૦૧૭  ના  રોજ
બદલવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 જસુભા ડે આધોઇ ગામમાં ૬૬ કેવી આધોઈ એસએસના
બે ફડર ૧૧ કેવી ઘરાના જેવાય અને ૧૧
કેવી જડસા જેવાય માંથી પાવર આવતો હોઇ
તેને એક જ ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત

આધોઇ ગામમાં સદર કામગીર ૩ દવસમાં પુણ કર
એક જ ફડર ૧૧ કેવી ઘરાના જેવાય માંથી પાવર
આપવામાં આવશે

સદર કામ તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

5 મોમાયાભા વશરામભા ગઢવી ૬૬ કેવી િચોડ એસએસના ૧૧ કેવી રાજનસર
જેવાયના  ખોડાસર  ગામે  કોવાસ  અને
દલીતવાસમા  જજરત  વીજ  પોલ  બદલવા
બાબત

સવે કર જર મુજબ જજરત વીજ પોલ બદલી કામ
પુણ કરવામા આવશે

સદર  િવતારમા ં  ૨  વીજ  પોલ  બદલી  તા .
૧૬ /૦૭ /૨૦૧૭ ના રોજ કામ પ ૂણ  કર ેલ છ ે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સંઘાર ખઘાર લાખા ૬૬ કેવી આધોઈ એસએસના જડસા જેવાયના
કંથકોટ ગામે ૪ જજરત વીજ પોલની બાજુમા
નવા પોલ ઉભા થયેલ છે વાયરગ જુના પોલ
થી નવા પોલ પર ફેરવવા બાબત

સદર ગામમાં ૧૦ દવસમા નવા પોલ ઉપર વાયરગ
ફેરવી કામ પુણ કરવામા આવશે

કંથકોટ ગામે નવા પોલ ઉપર વાયરગ ફેરવી કામ
તા ૨૯/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 રાજગોર રાહુલ દનેશભાઇ વાંઢયા ગામે ૧૫૬૦ રહેણાંક ઘરો સામે એક
ાસફમર  હોઇ  વધારે  ાસફમર  નાખવા
બાબત

હાલે ગામમા મીટર ધરાવતા ાહકો ૬૨૭ છે, જેના
માટે ૫ ાસફમર છે. વધુ ાસફમર માટે નવી
રહેણાંકની અરઓ કરાવવા માટે  સરપંચને  ણ
કરેલ છે

હાલે ગામમા મીટર ધરાવતા ાહકો ૬૨૭ છે, જેના
માટે ૫ ાસફમર છે. વધુ ાસફમર માટે નવી
રહેણાંકની અરઓ કરાવવા માટે  સરપંચને  ણ
કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 લાભશંકર ગામોટ િચોડ  એસએસ  ના  ૧૧  ક ેવી  રાજનસર
જેવાય ફડરમા એ.બી.િવચ મુકવા બાબત

હાલમા  ૧૧  કેવી  રાજનસર  જેવાય  ફડરમા  4
એ.બી.િવચ છે ૧૫ દવસ મા વધુ  2 એ.બી.િવચ
મુક કામ પુણ કરવામા આવશે

હાલમા ૧૧ કેવી રાજનસર જેવાય ફડરમા વધુ 2
એ.બી.િવચ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ મુક કામ
પુણ કરવામા આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 ફતેમામદ રાઉમા લાકડયા  ગામને  અલગથી  પાવર  આપવા
બાબત

લાકડયા ગામને અલગ પાવર આપવા માટે રેલવે
ોિસંગની નડે છે, જેની મંજૂર માટે કાયવાહ ચાલુ છે.
સદર મંજૂર મળતા કામ શય બનશે.

લાકડયા ગામને હાલમાં સદર રાજન સર ફડર માથી
પાવર આપવામા આવે છે. સદર ફડર મા ૮ ક મી
લાઇન નો 55 mm થી 100 mm કંડકટર બદલવી
જર સમારકામ તા ૦૫.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પુણ
કરેલ છે. તેમજ ટેકનીકલી ફડર ની િવભાજન માટે
ના  પેરામીટર  પુરા  ના  થતા  હોઈ  ફડર  અલગ
કરવાની જર રહેતી નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

10 ફતેમામદ રાઉમા િચોડ  એસએસ  ના  ૧૧  ક ેવી  રાજનસર
જેવાય ફડરમા મેટેનસ કરવા બાબત

િચોડ  એસએસ ના  ૧૧  કેવી  રાજનસર જેવાય
ફડરમા ૮ ક.મી. સુધી કંડટરની સાઇઝ 55mm2
થી વધાર 100mm2 કરવાની કાયવાહ ૧ મહનામા
પૂણ કરવામા આવશે.

િચોડ  એસએસ ના  ૧૧  કેવી  રાજનસર જેવાય
ફડરમા ૮ ક.મી. સુધી કંડટરની સાઇઝ 55mm2
થી  વધાર  100mm2  કરવાની  કાયવાહ  તા
૩૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 જસુભા ડે, રણછોડ પટેલ,
અિમન રાઉમા

આધોઇ ગામ, જંગી અને તેના સંલન ગામ
અને સામખયાિલ ગામે વધારાના બે-બે િવજ-
હેપર મુકવા બાબત

GSO-4 મુજબ ટાફ વધારવા માટે ઉપર કચેરને
વક  ન ો .  BDO /HR /A /GSO-4 / ૬ ૮૭
dtd.૧૩.૨.૨૦૧૭ ના  રોજ  પ ારા  વધુ  ટાફની
માંગણી કરેલ છે

GSO-4 મુજબ ટાફ વધારવા માટે ઉપર કચેરને
વક  ન ો .  BDO /HR /A /GSO-4 / ૬ ૮૭
dtd.૧૩.૨.૨૦૧૭ ના  રોજ  પ ારા  વધુ  ટાફની
માંગણી કરેલ છે

િનકાલ
ટાફ વધારવા

12 ધનભાઇ વાલાભાઇ વાવીયા આધોઈ એસએસમાંથી નીકળતા આધોઇ એ..
ફડરમા LST મા લો-વોટેજ આવવા અંગે.

સદર ફરયાદ અંગે થાનીકે વોટેજ તપાસી  લો-
વોટેજ ની સમયા હસે તો ૧૦ દવસમા LST બદલી
આપવામા આવશે

સદર ફરયાદ અંગે થાનીકે વોટેજ તપાસતા હાલમાં
એલએસટ માં છેલા કનેશન પર પુરતા વોટેજ
મળે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


