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

પેટા િવભાગીય કચેર : ચલાલા, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 15, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચ ી ામ પંચાયત,

મોરઝર મો.૯૯૭૯૫૦૯૯૩૩
મોરઝર  ફડર  માંથી  ૩૦  થી  ૩૫  કનેશન
છતડયા ફડરમા ાસફરકરવામાં આવેલ છે.
છતડયા  ફડરમાં  વાંરવાર  ફોટ થતા હોય
તેને ફરથી મોરઝર ફડરમાં ડાણ આપવું.
ત ેમજ  માણાવાવ  અન ે  દહડા  ગામની
ખેતીવાડ  માટે  સદર  ફડર  અલગ  કરવું.

િપયત સીઝન દરયાન મોરઝર ફડરનો લોડ ૨૦૦
એિપયર થી  વધુ  આવતો  હોય,  મોરઝર ફડરનુ ં
બાયફરકેશન કરવું  હાલ ટેકનીકલી શય ના હોય
તેમજ છતડયા ફડરનો લોડ ૧૦૦ એિપયર થી પણ
ઓછો હોય મોરઝર ફડરનો લોડ છતડયા ફડરમાં
ાસફર કરવામાં આવેલ છે. હાલ વધુ વરસાદ અને
પવનના  લીધે  છતડયા  ફડરમાં  વારંવાર  ફોટ
સયેલ. અગાઉ કયારેય છતડયા ફડરમાં  પાવર
બાબતે કોઈ  ઉપિથત થયેલ નથી. તેમ છતાં
રજુઆત સંદભે  યોય સવે  કરવામાં  આવશે  અને
ટેકનીકલી શય હશે તો નવી લક લાઈનની દરખાત
બનાવી તાંિક મંજૂર મેળવી મંજૂર મયે બે માસ
માં કામગીર પૂણ કર આપવામાં આવશે.

સદર બાબતે  નાયબ ઈજનેર  ચલાલા  ારા  જર
થળ તપાસ કરતા માણાવાવ અને દહડા ગામની
ખેતીવાડ માટે અલગ ફડર કરવું તાંિક રતે શય
નથી.  વધુમાં  ૧૧કેવી  છતડયા  ફડરમા  મોરઝર
સેશનમા જર મેટેનસ કામગીર પૂણ કરવામાં
આવેલ  છે.  જેથી  હાલ  છતડયા  ફડરમાં  પાવર
બાબતે કોઈ  નથી

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
મોરઝર મો.૯૯૭૯૫૦૯૯૩૩

મોરઝર ગામને ૬૬ કેવી સબ ટેશન આપવા
બાબત.

વષ-૨૦૧૭-૧૮ અંતગત મોરઝર ગામે નવું ૬૬ કેવી
સબ ટેશન મંજુર થઈ ગયેલ છે. તેમજ જેટકો કંપની
ામ પંચાયત ના ઠરાવ સાથે  જર ડોયુમેટસ
પણ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સાઈટ િસલેશન
ની કાયવાહ જેટકો લેવલે ગિતમાં છે.

સાઈટ િસલેશન ની કાયવાહ જેટકો લેવલે ગિતમાં
છે.

િનકાલ
જેટકો

3 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
મોરઝર મો.૯૯૭૯૫૦૯૯૩૩

મોરઝર ગામે એચ.વી.ડ.એસ.થયેલ ખેતીવાડ
ફડરના  જુના  તારો  બદલી  આપવા બાબત
તેમજ ઢલા તારો ટાઈટ કરવા બાબત.

મોરઝર  ખેતીવાડ  ફડરનું  જર  પેોિલંગ  કરાવી
યોય મેટેનસ માટેનું યોય લાનગ કર કામગીર
શ કરવામાં આવશે.

મોરઝર  ગામે  એચ.વી.ડ.એસ.થયેલ  ખેતીવાડ
ફડરના  જુના  તારો  બદલવાની  કામગીર  તા.
૨૯.૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 મનુભાઈ ખડભાઈ વાળા
મુ.ધારગણી મો.૯૪૨૯૩૪૧૩૧૮

અરજદારી  ન ે  અગાઉ  દર  અઠવાડય ે
ખેતીવાડ  ફડરના  ી  ફેઇજ પાવર માટેના
સમય  ફેરફાર  બાબતે  મોબાઈલમાં  મેસેજ
આવતો હતો.જે  હાલ બંધ થઇ ગયેલ હોય,
ફરથી શ કરવા રજુઆત છે.

સદર  બાબતે  ઉપલી  કચેર  ને  યોય  રજુઆત
કરવામાં આવશે.

િનગિમત કચેર સાથે  ખર કાય  મુજબ ખેતીવાડ
ફડર ના પાવર સલાય ના શેડયુલ ના એસએમએસ
તા ૦૪/૦૮/૨૦૧૭ થી પૂવવ ચાલુ કરવામાં આવેલ
છે. અરજદાર સાથે ટેલીફોનીક કફમ પણ કરેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

5 મનુભાઈ ખડભાઈ વાળા
મુ.ધારગણી મો.૯૪૨૯૩૪૧૩૧૮

૬૬  કેવી  સમઢયાળા  સબ ટેશનનો  લેડ
લાઈન ફોન નીચે મૂક દેવામાં આવે છે. જેના
લીધે લાઈટ નો ટાઈમ, ઇમરજસી ફોટ અને
કપાત લાઈટ યારે આપશો તે ખેડૂતો ણી
શકતા નથી.

સદર બાબતે અિધક ઈજનેરી જેટકો ને લેખત
ણ કર યોય કાયવહ સાં જણાવવામાં આવશે.

સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર ચલાલા ારા અિધક
ઈજનેરી જેટકો ને  પ નં.  ૪૪૧૦/૨૫.૦૭.૧૭ થી
લેખત ણ કર યોય કાયવહ સાં જણાવવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો
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6 મનુભાઈ ખડભાઈ વાળા
મુ.ધારગણી મો.૯૪૨૯૩૪૧૩૧૮

ચલાલ સબ ડવીઝનના  લાઈન ટાફ  ારા
નાના નાના ફોટ કે જે ડ.ઓ.કાપીને કે યુઝ
કાઢને પાવર બંધ કર રપેર થઇ શકે તેમ
હોય તેમ છતાં પણ આખું ફડર બંધ કરવામાં
આવે છે.જે ના થાય અને બધા ગામોની લાઈટ
બંધ ના  થાય તેનો  કાયમી  ઉકેલ  લાવવા
બાબત.

સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર ચલાલા તેમજ તમામ
લાઈન ટાફ ને બન જર આખું  ફડર બંધ ન
કરવા સુચના આપવામાં આવશે. તેમજ સબ ટેશન
મા ં  પણ  નાયબ  ઇજન ેરીની  મ ંજ ૂર   વગર
જયોતીામ ફડરની લાઈન લીયર ના આપવા માટે
જર સુચના આપવમાં આવશે.

સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર ચલાલા અને તમામ
લાઈન ટાફને જર સુચના આપી દેવામાં આવેલ
છે. તે મુજબ હાલ અમલવાર પણ ચાલુ થઇ ગયેલ
છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

7 મનુભાઈ ખડભાઈ વાળા
મુ.ધારગણી મો.૯૪૨૯૩૪૧૩૧૮

મોટા  સમઢયાળા  ૬૬  કેવી  મા ંથી  અય
લાઈનના  ફોટ  રપેરગ  વખતે  ધારગણી
ગામની  યોિતામ  લાઈન  વારંવાર  બંધ
કરવામાં આવે છે.જેનો કાયમી ઉકેલ લાવવા
બાબત.

મોટા સમઢયાળા ૬૬ કેવી માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી
શેલ જેવાય ફડર ને  અય ખેતીવાડ  ફડરની
લાઈનો ોસ થતી હોય સલામતીના ભાગપે ફડર
બંધ કરવાની જર પડે  છે.  આ માટે  એ અને
જેવાય ફડરની  લાઈન ોિસંગ  વાળા  લોકેશનનું
સવ ે  કરાવી  દરેક  ોિસંગમાં  ૧૧  કેવી  એબી કેબલ
નાંખી ોિસંગ દુર કરવામાટેની જર દરખાત તૈયાર
કર તેની તંીક મંજૂર લઇ કામગીર શ કરવામાં
આવશે.

મોટા સમઢયાળા ૬૬ કેવી માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી
શેલ જેવાય ફડરનાં  અય એ ફડર સાથેના
ોિસંગ માં  એચ.ટ.એબી કેબલ નાંખી ોિસંગ દુર
કરવાની કામગીર તા.  ૩૦.૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે. જેથી ફડર ોિસંગ ના કારણોસર
ફડર  બંધ  કરવાની  જર  નહ  રહ ે  જ ેથી  વીજ
પુરવઠામાં  સાતયતા જળવાઈ રહે  તેવી યવથા
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

8 ી હંમતભાઈ દગા
મુ.મીઠાપુર(ચલાલા)

ચલાલા સીટમાં  રપેરગ માટે  આખું  ફડર
બંધ ન થાય અને જે િવતારમાં કામ હોય
એટલો જ િવતાર બંધ થાય તેવી યવથા
કરવા બાબત.

સદર રજુઆત સંદભે ચલાલા સીટ ફડરમાં જુદા જુદા
િવતાર મુજબ ગગ વીચ મુકવામાં આવશે. જેથી જે
સેશનમાં કામ હોય તે સેશનની વીચ કાપી કામ
કર શકાય અને અય િવતારનો પાવર ચાલુ રહે.

સદર રજુઆત મુજબ ચલાલા સીટ ફડરમા જુદા જુદા
િવતાર  મુજબ  ગગ  વીચ  મુકવાની  કામગીર
તા.૧૭.૦૮.૧૮ નાં  રોજ પૂણ  કરેલ છે.  આથી હવે
અરજદારની રજુઆત મુજબ જે સેકશનમા કામગીર
હોય તે સેશન પૂરતા િવતારમા જ પાવર બંધ કર
કામગીર થઇ શકે તેવી યવથા કર નું યોય
િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

9 ી હંમતભાઈ દગા
મુ.મીઠાપુર(ચલાલા)

ચલાલા સબ ડવીઝનના ગાયી સીટ ફડર
ને અય ખેતીવાડ ફડરોની લાઈનો ોસ થાય
છે. જયારે ખેતીવાડ ફડરોમાં રપેરગ કરવાનું
થાય  યાર ે  વા ંરવાર  ગાયી  ફડર  બંધ
કરવામાં આવે છે. તો આ માટે યોય કરવાની
માંગણી છે.

ગાયી  સીટ  ફડરને  અય  ખેતીવાડ  ફડરની
લાઈનો ોસ થતી હોય રપેરગ સમયે સલામતીના
ભાગપે ફડર બંધ કરવાની જર પડે છે. આ માટે
એ  અને  સીટ  ફડરની  લાઈન  ોિસંગ  વાળા
લોકેશનનું સવે કરાવી દરેક ોિસંગમાં ૧૧ કેવી એબી
કેબલ નાંખી ોિસંગ દુર કરવા માટેની જર દરખાત
તૈયાર કર તેની તંીક મંજૂર લઇ કામગીર શ
કરવામાં આવશે.

ગાયી સીટ ફડરમા કુલ ૫ ોિસંગ છે. જે પૈક ૩
ોિસંગ તા.૨૭.૦૭.૧૭ ના રોજ ૧૧ કેવી એ.બી.કેબલ
નાંખી દુર કરવામાં  આવેલ હતા. તેમજ અય બે
ોિસંગ દુર કરવાની કામગીર તા.૧૦.૦૮.૧૭ ના રોજ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

10 ી શબીરભાઈ હુસેનભાઈ
હિથયાર મુ.ચલાલા

સાટોડપરા  િવતારમાં  આવેલ  ાસફમર
સેટરનું યોય મેટેનસ કરવા બાબત તેમજ
સદ ર   ા સ ફ મ ર  મ ા ં થ ી  ન ી કળત ી
એલ.ટ.લાઈનમાં ાથિમક કુલ પાસે ઝાડની
ડાઓ ઘસાય ને કાયમ શટ સિકટ થાય
છે અને વોટેજ વધ ઘટ થાય છે. જે યોય
િનરાકરણ કરવાની રજુઆત છે.

સદર ાસફમર સેટર તેમજ એલ.ટ લાઈન નું
દવસ સાત માં  યોય મેટેનસ કર  ફરયાદનો
િનકાલ કરવામાં આવશે.

તા.૨૦.૦૭.૧૭ ના રોજ સાટોડપરા િવતારમાં આવેલ
ાસફમર  સેટર  તેમજ  એલ.ટ.લાઈન  મા
નડતરપ ઝાડની ડાઓ કાપીને યોય મેટેનસ
કર  અરજદારી  ની  ફરયાદનુ ં  સુખદ  િનરાકરણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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11 મણીબેન પુનાભાઈ ઝાલા
મુ.ચલાલા

ઘર  વપરાશના  વીજ  ડાણ  વાળુ ં  મીટર
બદયા બાદ બે વાર મીટર રડર ારા બીલ
બનાયા બાદ પણ બીલ આપવામાં આવેલ
નથી.

મીટર બદયા બાદ જુના મીટર ના રડગ અને નવા
મીટરના રડગના તફાવત મુજબ બીલ બનાવવા
માટે  થળ પર ાહકને  બીલ આપવામાં  આવેલ
નહોતું.  જે ટપાલ મારફત ાહકને મોકલવાનું  હોય
પરંત ુ  ાહક  બ  ઓફસ  હાજર  હોય  તેઓને
વીજબીલ ની કોપી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 ી સુરેશભાઈ ચીમનભાઈ
કાકડયા મુ.ચલાલા

હુડકો-૨ િવતારમાં પોલ રતામાં આવેલ હોય
જે ેટર, બળદ ગાડું તેમજ અય વાહનોને
નડતરપ છે. જે અય જયાએ શીટગ કર
આપવા બાબત.

જર થળ તપાસ કર નડતરપ પોલ શીટ કરવા
માટેની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

અરજદારની રજુઆત મુજબ નડતરપ પોલ શીટ
કરવાની  કામગીર  તા.  ૧૦/૦૮/૧૭  નાં  રોજ  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

13 ી સુરેશભાઈ ચીમનભાઈ
કાકડયા મુ.ચલાલા

મહાદેવપરા  િવતારમાં  દપભાઈ  રબડયા
ના  ઘર પાસે  આવેલ ાસફમર સેટરના
તાણીયામાં ચોમાસા દરયાન શટ આવે છે.જે
તાકાિલક યોય કરવા બાબત.

રજૂઆત સંદભે યોય મેટેનસ અને રેકટફકેશનની
કામગીર કરવામાં આવશે.

રજુઆત સંદભે તા.૦૭.૦૭.૧૭ ના રોજ સદર થળ
ની  ચકાસણી  કરવામાં  આવેલ  છે.  ાસફમર  કે
તાણીયામાં શટ જણાયેલ નથી. તેમજ તા.૨૦.૦૭.૧૭
ના રોજ સદર ાસફમર સેટરનું યોય મેટેનસ
કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ી દલાવરભાઈ અદુલભાઈ
મુ.ઝરપરા

અરજદારીએ  બે  મહનાથી  ત ેમનાી
અદુલભાઈ  સુલેમાનભાઈ  નામના  ખેતીવાડ
વીજ  ડાણના  નામ ાસફર  માટે  અર
કરેલ છે જે હજુ સુધી નામફેર થયેલ નથી.

દવસ સાતમાં  અરજદારીને  નામ ાસફર સંદભે
જર  િસયોરટ  ડપોઝીટની  તફાવતની  રકમનું
અંદાજપ આપવામાં આવશે.જે ભરપાઈ થયે નામફેર
મંજુર કરવામાં આવશે.

અરજદારીને  ખેતીવાડ  િવજ  ડાણના  નામ
ાસફર  સંદભ ે  તા.૨૭.૦૭.૧૭  ના  રોજ  .૧૦૦
અીમેટ  ચાજ  ની  રકમનુ ં  જર  અંદાજ  પક
પાઠવવામાં આવેલ છે.જે અરજદાર ારા તા.૦૩.૦૮.૧૮
ના ં  રોજ  ભરપાઈ  કરવામા ં  આવેલ  અને  જર
એીમેટ કરવામાં  આવેલ. જેથી તા.૦૩.૦૮.૧૮ થી
સદર અરજદારી નું નામફેર મંજુર કરવામાં આવેલ
છે અને સદર નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
નામ ાસફર

15 જયતુભાઈ હમીરભાઈ વાળા,
મુ.નાગા મો.૯૭૨૩૮૭૩૩૫૩

ઘર વપરાશ ના વીજ ડાણમાં ખોટ રતે
દંડ આપવા બાબત.

ચ ે ક ંગ  ઓફસર  ારા  કરવામા ં  આવેલ  થળ
રોજકામમા ં  દશા વ ેલ  થળ  મુજબ  જર  થળ
વેરફાય કર આગળની કાયવાહ કંપનીના િનયમ
મુજબ કરવામાં આવશે.

તા. ૨૭/૦૭/૧૭ નાં રોજ સદર થળનું વેરફકેશન
કરવામાં આવેલ છે. થળ વેરફકેશનનાં આધારે વીજ
ચોર કરનાર અસલ યિતનું નામ મેળવી તેઓને
તા  ૦૨/૦૮/૧૭ નાં  રોજ  વીજબીલ ઇયુ  કરવામાં
આવેલ છે તથા સદર બાબતે રજુઆત કરનાર ી
જયતુભાઈ હમીરભાઈ વાળા ને પ નં. ૪૫૩૫ તા.
૦૨/૦૮/૧૭ થી યોય યુતર આપી સદર નો
િનકાલ કરેલ કરેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ


