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

પેટા િવભાગીય કચેર : અમરેલી ાય, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 10/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.આર.પરખ ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સામતભાઈ જેબલીયા

ગામ:દેવયા તા:અમરેલી
ફોટ  સેટર  પર  વધારા  ની  સેવા  તરકે
મોબાઈલ ફોન ની સુિવધા આપવામાં આવે.

હાલ ના વતમાન િનયમ અનુસાર ાહક સુિવધા
માટે એક લેડ લાઈન ફોન ની સુિવધા આપવામાં
આવે જ છે. ફોટ સેટર પર વધારાની મોબઈલ ની
સેવા  મ રહે  તે  માટે  હાલ  વતમાન  િનયમ
અનુસાર કોઈ ગવાઈ કરવામાં આવેલ નથી. .

િનકાલ
કચેર સંબિધત

2 શાંિતલાલ રાણવા સરપંચ ી
ામપંચાયત વડ

ગામનુ ં  સબટેશન  વોકળા  માં  હોઈ  પાણી
ભરાતું  હોઈઅકમાત થવાની  સંભાવના  હોઈ
સલામત થળ પર ફેરવવું .

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

થળ પર સવે  કરતા ગામનું  સબટેશન સલામત
થળ  પરજ  છે.જેથી  થળ  ફેરફાર  કરવાની  કોઈ
જરયાત નથી.તેમ છતાં ફરયાદ અવયે સબટેશન
નું મેટેનસ તા. ૩૦.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 હષદભાઈ અલાલીયા ગામ:મોટા
આંકડયા

હયાત સોલાર ખેતીવાડ પપસેટ વીજડાણ
મા  લોડવધારો  તથા  થળ  ફેરફાર  મળવા
બાબત

હાલ ના વતમાન િનયમ અનુસાર હયાત સોલાર
ખેતીવાડ પપસેટ વીજડાણ મા લોડવધારો તેમજ
થળ ફેરફાર મળવાપા નથી.

િનકાલ
સોલાર કમ

4 નંદલાલભાઈ ભડકાન
જેસગપરા,અમરેલી

જેસગપરા િવતાર ના ૧૫ થી ૨૦ ખેતીવાડ
ફમેર ને બાલા ખેતીવાડ ફડર પરથી
કાશીિવનાથ ફડર પર ફેરવવા

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને ૧ માસ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

ફરયાદકતા ને સાથે રાખી સવે કરતા તેમની રજૂઆત
કાશીિવનાથ  ફડરમા  તેમના  ુપમાં  મેટેનસ
કરવાની હોઈ જરયાત મુજબ નું  મેટેનસ તા.
૩૦.૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કર ફરયાદ નું  િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા
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5 લાભુભાઈ વશરામભાઈ
સાવલીયા ગામ:દેવયા
તા:અમરેલી

૧૧ કે.વી. ચરગઢ ખેતીવાડ ફડર મા રાી
ના સમય નો પાવર દવસ દરયાન ફેરવવો.

િવજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ
રહે અને િસટમ ઉપર એકસાથે ખેતીવાડ લોડનું
ભારણ ન આવે અને િસટમનું સુયોય િનયમન થઈ
શકે  તે  હેતુથી  પીવીસીએલ હેઠળના  ખેતીવાડ
ફડરોને કુલ ૬૪ ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ
છે. સમ રાયના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની
સમતુલાને  યાનમાં  રાખી,રાય  ભાર  ેષણ કે
(SLDC) ના માગદશન મુજબ, આ ખેતીવાડ ુપનાં
અઠવાડક  સમયપકને  એ રતે  મહના  દરયાન
જુદા જુદા ૪ (ચાર) સમયગાળામાં િવભાત કરવામાં
આવેલ છે અને સમયપક એવી રતે બનાવવામાં
આવે છે કે,દરેક ખેતીવાડ ુપને મહનામાં ઓછામાં
ઓછું એક અઠવાડયુ સંપુણ દવસ દરયાન તેમજ
એક અઠવાડયું મદઅંશે દવસ દરયાન ી ફેઇઝ
વીજ  પુરવઠો  ઉપલધ  થાય  એ  રતે  રોટેશન
પધિતથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઇઝ વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવી યવથા ગોઠવેલ છે

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

6 ઘનયામભાઈ સોરઠયા
ગામ;માંગવાપાળ તા:અમરેલી

૧૧  કે.વી.  માંગવાપાળ  ખેતીવાડ  ફડર  મા
કાછડયા ુપ માં  ૩૫ જેટલા ફમેર ના
ડ.ઓં.ફુઝ લાગેલ છે.જેની જયા એ ગગ વીચ
લગાવવી.

સવ ે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
કામગીર કરને દન ૭ માં  નો િનકાલ કરવામાં
આવશે

થળ પર ડ.ઓં.ફુઝ ની જયાએ તા. ૩૦.૭.૧૭ ના
રોજ ગગ વીચ લગાવી ફરયાદ િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


