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

પેટા િવભાગીય કચેર : દામનગર, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 19/07/2017, 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 અિનભાઈ કરશનભાઈ

ગામ:ભવદર તા:લાઠ
હરાધાર  જેવાય  તથા  ધામેલ  ખેતીવાડ
ફડર મા કામગીર કરવા દરયાન આખું ફડર
બંધ કરવામાં આવેછે.

જે ભાગમાં કામ કરવાનું હોય તે ભાગ ને શેશન કર
સેટ નાં િનયમો નું પાલન કર બાકનો ભાગ ચાલુ
રહે તે રતે કામગીર કરવા નાયબ ઇજનેર ને સુચના
આપેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

2 ઉકાભાઈ ડુંગરભાઈ ગામ:ભવદર
તા:લાઠ

૨૦૦૯ ની ખેતીવાડ નવા કેનેશન ની મંગની
અવયે કોટેશન મળેલ તથા સમય મયાદા ૨
વખત માંગેલ પરંતુ ભર ન શકેલ જેથી નવું
કોટેશન આપવું.

વતમાન િનયમ મુજબ કોટેશન આયા બાદ સમય
મયાદા મા ભરપાઈ ન થવાને કારને નવું કોટેશન
આપી  શકાય  નહ.નવી  ખેતીવાડ  કનેશન  ની
માંગણી કરવા સમજણ આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 પુનાભાઈ ધરમશીભાઈ માંગુકયા
ગામ:મુલીયાપાત. તા:લાઠ

જુના  ગામમાં  નમેલ  પોલ  તથા  ેક  પોલ
બદલાવવા .

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

મુલીયાતા. ૨.૮.૧૭ ના રોજ પાટ જુનાગામમાં ૧ ેક
પોલ બદલાવેલ  તથા  ૨  નમેલ પોલ સીધા  કર
નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 વશરામભાઈ વાભાઈ કાકડયા
ગામ:ચભાડયા તા:લાઠ

ખેતીવાડ નું ૧૦૦ કેવીએ નું ુપ્ ખુબજ જુનું
હોઈ વધુ લાંબી લાઈન હોવાથી લો વોટેજ
થાય છે.

સવે કર ને તાંિક રતે યોયતા મુજબ જર મંજૂર
મયા બાદ મટરયલ ની ઉપલધ કરાવી કામગીર
કરને સવરે  નો િનકાલ કરવામાં આવશે

૬૩ કેિવએ ખેતીવાડ ુપ નો સવે કયા બાદ ોજેટ
નં ૧૮૬૫૦૫ વારા મેળવેલ છે. ચોમાસાની િતકુળ
િથિત ને કારણે કામગીરમાં િવલંબ થયેલ છે. હાલ,
થળ પર કામગીર કરવાનું અનુકુળ થતા ૨ નંગ ૧૦
કેિવએ થી ૧૬ કેિવએ ,૨ નંગ ૧૦ કેિવએ થી ૨૫
કેિવએ,૧ નંગ ૧૦૦ કેિવએ થી ૬૩ કેિવએ તથા એલટ
ડસમેટલ ૪૦૦ મીટર કર ને તા. ૨૪.૯.૧૭ નાં રોજ
ફરયાદ નુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

5 છગનભાઈ ગાણી
ગામ:પદારસીગા તા:લાઠ

કનુભાઈ શેખડા વાળા ુપ ને હાવતડ ફડર
માંથી પાદારસીગા ફડર મા ડાવું.

સવે કર ને તાંિક રતે યોયતા મુજબ જર મંજૂર
મયા બાદ મટરયલ ની ઉપલધ કરાવી કામગીર
કરને સવરે  નો િનકાલ કરવામાં આવશે

કનુભાઈ શેખડા વાળા ુપ ને હાવતડ ફડર માંથી
પાદારસીગા ફડરમાં ડવાની કામગીર તા. ૨૪/૮/૧૭
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

6 હસમુખભાઈ ભાદાની
ગામ:ચભાડયા તા:લાઠ

ખેતીવાડ કનેશન મા લોડ વધારો કરવામા
કેપેિસટર ન માંગવા બાબત

વતમાન િનયમ મુજબ ખેતીવાડ કનેશન મા લોડ
વધારો કરવામા ફત વધારાના લોડ માટેજ કેપેિસટર
રપટ લેવામાં આવેછે.જે િનયમમુજબ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો


