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

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

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ભુપતભાઈ વાવડયા

ગામ:નવાણીયા સરપંચ ી
ામપંચાયત નવાણીયા

ગરણી એ માં આવતા ૬૩ કેવીએ સરપંચ
વાળા ુપ ના ટાફોરમર ની એલ.ટ. લાઈન
ના વીજ તાર બદલાવવા.

નાણlકય  વષ  ૨૦૧૭-૧૮  મા ં  સરકાર  ી  ની
એસ.કે.જે.વાય.યોજના અંતગત ગરણી એ ફડર નું
મેટેનશ કરવાનું હોય આ ૬૩ કેવીએ નું ટસી આ
યોજના હેઠળ આવર લેવામાં આવેલ છે. જેથી કરને
આ ટસી એલ.ટ.ના વીજ વાયરો દવસ ૧૫ બદલી
આપવામાં આવશે.

તા ૩૦.૮.૧૭ ના રોજ ચાર ગાળા ના વાયર બદલી,
ણ પોલ સીધા કર સંલન જર સમારકામ કર
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 દામભાઈ લીબસીયા
ગામ:ગરણી

ગરણી  ગામની  ખેતીવાડ  િવતારમાં  વજુડા
ખેતીવાડ  ફડર માં  એચ.િવ.  ડ.એસ.યોજના
મંજુર કરવી.

નાણlકય વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં સરકાર ી ની ડ ડ
યુ ગી જે વાય યોજના હેઠળ કોટડા પીઠા ખેતીવાડ
ફડર માં એચ.િવ.ડ.એસ ની કામગીર શ હોય. આ
નાળાકય  વષ  મા ં  વજ  ુડ ા  ખ ેતીવાડ  ફડર
એચ.િવ.ડ.એસ  કરવું  શય  નથી.

િનકાલ
કમ

3 ભુપતભાઈ વાવડયા
ગામ:નવાણીયા સરપંચ ી
ામપંચાયત નવાણીયા

નવાણીયા ગામની ટ લાઈટ ના વાયર નું
સમારકામ કરવું

દવસ  ૭  મા ં  ગામમા ં  જર  ટ  લાઈટ  ના
સમારકામ નું સવ કર તાંિક મંજુર લઈ આગળ ની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

નવાણીયા ગામની ટ લાઈટ ના ૨૦ ગાળા નુ
સમારકામ કર  નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે..

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 િવનુભાઈ ઝાપડયા સરપંચ ી
ામપંચાયત ખંભાળા

ખંભાળl ગામના દેવીપુજક વાસ િવતારમાં ઘર
વપરાશ હેતુના વીજ ડાણ ઝુપડપી યોજના
હેઠળ આપવા

હાલ ના વતમાન િનયમ અનુસાર ઝુપડપી યોજના
હ ેઠળ  જર  એ-વન  ફમ  સાથે  જર  આધાર
પુરાવાઅેની કચેરએ રજુ કયા બાદ વીજ ડાણ
આપવાની ની કાયવાહ અેની ઓફસ ારા કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 િવનુભાઈ ઝાપડયા સરપંચ ી
ામપંચાયત ખંભાળા

ખંભાળl  ગામના લોટ િવતાર માંથી પસાર
થતી વીજલાઇન ફેરવવી

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

સવે  કરતા ૨૦૦ મીટર એચટ લાઈન ફેરવવાની
થતી  હોઈ  DISS  યોજનામા ં  તા ં િક  મજ ુર
AMRCO/૬૪૭૬/૨૫.૭.૧૭ થી  મળેલ  છે.  જે  ૨૦૦
મીટર નવી એચટ લાઈન ઉભી કર તા. ૧૫.૯.૧૭
ના રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


