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

પેટા િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા રલ, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 07/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ ટ વાગલ - ૯૮૭૯૨૦૧૯૮૦

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 બેચરભાઈ કાનાભાઈ જેઠવા કડવીબેન કાના નુ ખેતીવાડ ના વીજ ડાણ

અથગ ના ખાડા પુરેલ નથી
૩ દવસ માં પૂર દેવામાં આવશે અથગ ના ખાડા બુર િનરાકરણ કરેલ છે, િનકાલ

મેઇટેનસ
2 ઉદેસંભાઈ (લવરડા સરપંચ) િશહોર  રલ ના  ૪૫  T/C  લવરડા  મા ં  થી

ફેરવવા બાબત
સવે કર ફેરવી દેવાશે તારખ: ૨૫-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ સદર ફડરના સવેની

કામગીર કરતા જણાય છે કે ભૌગોિલક અને વહવટ
સરળતા ખાતર ફડર ની હયાત િથિત વધુ યોય
અને સાર છે તેમજ સદર ફડર ઓવરલોડમાં ચાલતો
નથી અને સદર ફડર માં સતત સલાય મળે છે.
જેથી તાંિક રતે  આ ટ.સી.  ફેરવાની કોઈ જર
જણાતી નથી

િનકાલ
ફડર બદલવા

3 મગનભાઈ વાઘેલા પીપરડ ગામ માંથી ૧૧ KV ની લાઈન ફેરવવા
બાબત

પોલ CARTING થઇ ગયા છે ૧૦ દવસ માં ફેરવી
દેવાશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ સામ અિધકાર પાસેથી
લાઈનકામની તાંિક મંજુર મેળવી અને જે મુજબ
લાઈન કામની કામગીર તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ પૂણ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

4 પથુભાઈ (માધર સરપંચ ) ગામ  મા ં  હ ે પર  આપવા  અન ે  T/C  ન ુ
મેટેનસ કરવા DO યુસ લાગવવા

TMS ની ગગ મોકલી મેટેનસ કર દેવાશે નવા  હ ેપર  ની  િનયુ િત  કરાયેલ  છે  અને  તા
૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ મેટેનસ કર ડ.ઓ. યુસ
લગાવી દધેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

5 ગોપાલભાઈ નાની રાજથ માં એમ.એમ.. ગગ આપવી ૧ ગગ નાની રાજથ ના િવતાર માં રાખવામાં
આવશે

કચેરને  પુરતો  ટાફ  આપવામા ં  આવેલ  હોય,
તાકાિલક ધોરણે ોનં િનરાકરણ કરશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

6 ખાટાભાઈ ધનભાઈ મવાડ-૨ ગામ માં ૧૧KV પોલ ઉભો કરવા
બાબત

પોલ CARTING થઇ ગયા છે ૧૦ દવસ માં ફેરવી
દેવાશે

પોલે ઉભા કર દધેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ઘનયામભાઈ વાપુર  માં  W/W માટે  નવો  ફડર કરવા
બાબત

સવે કર આગળ કામ કરશે તારખ ૦૮/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧ કેવી હતગીર
જેવાય ફડરના િવભાજન માટે સવે કામગીર હાથ
ધરેલ. જેમાં સદર ફડર ના મહતમ વીજ લોડગ ૬૦
એપીયર અને %  HTVR 7.63 % છે. કોઈ પણ
ફડરના િવભાજન માટે મહતમ વીજ લોડગ ૧૫૦
એપીયરથી વધારે અથવા ૯ % વધારે % HTVR
હોવા જર છે. આથી હાલમાં સદર ફડરનુ િવભાજન
કરવું તાંિક રતે શકાય નથી

િનકાલ
ફડર િવભાજન

8 ગોપાલભાઈ ગધોલ પાસે  ૧  નવુ ં  ૬૬  કે.વી.  એસ.એસ.
બનાવવા બાબત

ટોટલ લોડ ગણી આગળ કામ કરશે સવે  કરેલ છે જે મુજબ કુલ ૦૩ ફડરો એસ.એસ.
માંથી કાઢ શકાય, પરંતુ જે કુલ લોડ 2 MVA જેટલો
થવાથી તાંિક રતે થઇ શકે નહ.

િનકાલ
જેટકો
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9 મંગાભાઈ મોટ પાણીયાર ગામ નુ નવું ૫ કેવીએ જે..
વાય  નુ  ટ.સી.  CHARGE  કર  આપવા
બાબત

કર દેવાશે િનકાલ
મેઇટેનસ

10 દનેશભાઈ ડાંગર ધાર  ગામ ની  બર માં  ૨  પોલ શીટ
કરાવવા બાબત

પોલ CARTING થઇ ગયા છે ૧૦ દવસ માં ફેરવી
દેવાશે

પોલે િસફત કર દધેલ છે. િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
11 ભુપતભાઈ ધનભાઈ મવાડ -૨ માં ૫ કેવીએ ના ટ.સી. ચાજ

કર દેવા બાબત
કર દેવાશે િનકાલ

મેઇટેનસ
12 મંગાભાઈ દેવભાઈ મકવાણા ૧૧કેવી થાડચ એ. ફડર માં વોટેજ ઓછા

આવવા બાબત
ફડર બાઈફરગેશનનો ોજેટ મંજુર થઇ ગયો છે
એટલે કામ પૂણ થયા પછ સોવ થઇ જશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ સમ અિધકાર પાસેથી
લાઈનકામની તાંિક મંજુર મેળવી અને જે મુજબ
લાઈન કામની કામગીર તા. ૧૧.૦૯.૨૦૧૭ પૂણ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન


