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

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

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 14, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 14, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

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

વઘાસીયા, મુ.હામાપુર
અર કરવા છતાં ઘર વપરાશ વીજ ડાણનો
સાંધા વાળો સિવસ વાયર બદલાવેલ નથી
અને પાવર ચોર અંગેનું કામ ચલાઉ પુરવણી
બીલ  આપવામાં  આવેલ  છે.  જે  રદ  કરવા
બાબત.

સદર બાબતે રેકડ ચકાસી  ખરેખર સાંધાવાળો
સિવસ  વાયર  બદલવા  અંગ ે  ની  અર  પેટા
િવભાગીય કચેરમાં થયેલ હશે તો આપવામાં આવેલ
કામ ચલાઉ પુરવણી બીલ રદ કરવા અંગે કંપનીના
િનયમ  મુજબ  આગળની  કાયવહ  હાથ  ધરવામાં
આવશે.

સદર  બાબતે  ઓફસ રેકડ  ચકાસતા  ાહક  ારા
અગાઉ સિવસ વાયર બદલવા માટે અર આપેલ
હોવા છતાં પેટા િવભાગીય કચેર ારા સિવસ વાયર
બદલવા અંગેની કોઈ કાયવાહ કરવામાં આવેલ નથી.
અરજદારને આપવામાં આવેલ કામ ચલાઉ પૂરવણી
બીલ તા. ૨૮.૮.૧૭ ના રોજ રદ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

2 ી ધીભાઈ માયાણી, તાલુકા
ભાજપ મુખ, બગસરા

કુંકાવાવ પેટા  િવભાગના  બગસરા  તાલુકાના
ગામોનો  સમાવ ેશ  કર  બગસરા  સબ
ડવીઝનના સીટ અને ાય એમ બે ભાગ
કર નવી સબ ડવીઝન ઓફસ ચાલુ કરવા
બાબત.

અગાઉ સદર બાબતે બગસરા સબ ડવીઝન માંથી
સીટ અને ાય એમ બે સબ ડવીઝન કરવાની
દરખાત િનગિમત કચેરને મોકલવામાં આવેલ હતી.
પર ંત ુ  સબ  ડવીઝન  બાયફરક ેશનના  જર
માપદંડોની પૂતતા એસઓ-૪ મુજબ થતી ના હોય
તા ં િક  રત ે  હાલ  બગસરા  સબ  ડવીઝનનુ ં
બાયફરકેશન  થઇ  શકે  એમ  નથી.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

3 ી રમેશભાઈ સુવાગીયા,
મુ.બગસરા

સીટ ફડરમાં  રપેરગ કામ હોય યારે  ૧૧
કેવી રફાળા ખેતીવાડ ફડર ી ફેઇજ પાવર
ચાલુ  હોય તે  દરયાન પણ વારંવાર  બંધ
કરવામાં  આવે છે.  આ બાબતે યોય ઉકેલ
લાવવો.

બગસરા શહેરની અંદર એક વાડ િવતાર આવેલ છે
અને સદર વાડના ખેતીવાડ કનેશન માટે ૧૧ કેવી
રફાળા એ ફડર બગસરા શહેર માંથી સીટ ફડરને
ોસ  થઇ  પસાર  થાય  છે.  જેથી  સીટ  ફડરમા ં
રપેરગ હોય યારે ી ફેઇજ પાવર ચાલુ હોય તે
દરયાન પણ સલામતીના ભાગપે રફાળા ફડર બંધ
કરવામાં આવે છે. આ બાબતે રફાળા ફડરની લાઈન
સીટમાંથી દુર કર સદર એક ખેતીવાડ કનેશનને
RLMU મૂક સીટ ફડરનો પાવર આપી શકાય કે
કેમ તેની જર તપાસણી કર તાંિક રતે શય હશે
તો  ઉપલી  કચેરને  જર  દરખાત  મોકલવામાં
આવશે. મજુર મયે સદર કામગીર હાથ ધરવામાં
આવશે. રફાળા ફડરની લાઈન સીટમાંથી દુર થયે
સદર  હલ થઇ જશે. તાંિક મંજુર મયે સદર
કામગીર  અંદાત  તા.૩૦.૧૧.૧૭  સુધીમાં  પૂણ
કરવામાં  આવશે.

હયાત ખેતીવાડ ફડર ઉપરના ખેતીવાડ કનેશન
માટે ટાઈમવીચ/RLMU મૂક સીટ ફડરનો પાવર
આપવાથી  વીચ િતત કર  ૨૪  કલાક  સીટ
ફડર ના ઉપયોગ ની શયતા હોય મંજૂર મળેલ
નથી  તેમજ હયાત ખેતીવાડ  વીજ લાઈન સીટ
બહાર અય શીટ કર શકાય તેવી ભૌિતક કે
તાંિક શયતા નહ હોય હયાત સીટ ફડરમાં પાવર
સલાય માં  સાતયતા જળવાઈ રહે  તેવી યથા
કરવામાં આવેલ છે. તેમજ લાઈન ટાફ મીટગ કર
તેઓને પણ સુચના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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4 ી વીણભાઈ મનસુખભાઈ
સવાિલયા, મુ.ઘંટયાણ

૧૧ કેવી ધારવાડ એ ફડરમાં  વષો  જુના
લાઈનના તાર તાકિલક બદલવા બાબત.

હાલ દરેક ખેતીવાડ ફડરમાં વષો જુના તાર બદલવા
માટે સરકારી ની SKJY યોજના અંતગત આયોજન
કરવામાં  આવેલ છે તેમજ તે અંગે કામગીર પણ
ચાલુ છે. ૧૧ કેવી ધારવાડ ખેતીવાડ ફડર વષ-
૨૦૧૯-૨૦  અંતગત  આયોજનમાં  છે  પરંતુ  સદર
બાબતે જર લાઈન પેોિલંગ કરાવી તાકાલીક જુના
તાર બદલવા અંગેની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.
સદર કાયવાહ અંદાત તા.૩૦.૧૦.૧૭ સુધીમાં પૂણ
કરવામાં આવશે

૧૧  કેવી  ધારવાડ  ફડરમા  વીજ તાર  બદલવાની
કામગીર  તા.  ૧.૧૦.૨૦૧૭ ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી વીણભાઈ મનસુખભાઈ
સવાિલયા, મુ.ઘંટયાણ

ઘ ં ટ ય ાણ  ગ ામન ા  વ ોટ ર  વક  સન ા
ાસફમરના  ડ.બી.બોમાં  યુઝ  નાખેલ
નથી.  તો  તાકિલક  નવા  યુઝ  ના ંખવા
બાબત.

સદર બાબતે થળ તપાસી  ાસફમરના ડ.બી.
બો માંથી બન અિધકૃત વીજ વપરાશ થઇ શકે
એમ ના હોય તો જ ાસફમરના ડ.બી.બોમાં
યુઝ નાંખી આપવામાં આવશે.

ઘંટયાણ  ગામના  વોટર  વકસના  ાસફમરના
ડ.બી.બોમાં નવા યુઝ નાંખી સદર ફરયાદનું તા.
૩૧.૭.૧૭ ના રોજ સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી િવરભાઈ ભુવા, મુ.બગસરા ૧૧  કેવી  આદપુર  ફડરના  એકસીડટ વાળા
ુપના એલ.ટ.લાઈનના જુના તારો બદલવા
બાબત.

સદર  રજુઆત સંદભ ે  જુના  તાર  બદલાવી  યોય
મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

તા.૨૫.૦૮.૧૭ નાં રોજ સદર ખેતીવાડ ુપનાં વાયરો
બદલાવી મેટેનસની કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી િવરભાઈ ભુવા, મુ.બગસરા ૧૧ કેવી રફાળા ફડરમાં હુડકોની સામે લીમડા.
બાવળ લાઈનને નડતરપ છે અને વાંરવાર
લાઈન ફોટમાં નાખે છે. જે તુંરત યોય કરવું.

સદર રજુઆત સંદભે લાઈનને નડતરપ  કટંગ
કરાવી યોય િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

૧૧ કેવી રફાળા ફડરમાં હુડકોની સામે આવેલ લાઈન
ને  નડતરપ  લીમડા  બાવળ કાપી    કટંગની
કામગીર પૂણ કર અરજદારની ફરયાદનું તા. ૧.૮.૧૭
ના રોજ સુખદ િનરાકરણ કરેલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ી મનસુખભાઈ મોહનભાઈ
કાનાણી, મુ. ઘંટયાણ

વોટેશનમાં  વસુલવામાં  આવેલ  વધારાનો
સિવસ કનેકસન ચાજ પરત આપવા બાબત.

જર  રેકડ  ચકાસી  તેમજ  થયેલ  લાઈન કામની
ઈવેટર ચેક કર  ખરેખર વધારે ચાજ લેવાયેલ
હશે તો રફંડ માટે ની દરખાત તૈયાર કર કંપનીના
િનયમ  મુજબ  આગળની  કાયવાહ  હાથ  ધરવામાં
આશે.

વીજ ડાણ આપવા માટે કરવામાં આવેલ લાઈન
કામની  ઈવેટર  ચેક  કર  વધારાની  રકમ  .
૧૦૯૯૩/-  નુ ં  રફ ંડ  ઓનલાઈન  વાઉચર  નં .
૧૭૯૫૬૦૧ તા.૩૧.૮.૧૭ થી મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
હામાપુર

ામ પંચાયત વોટર વકસના િમટર વરસાદમાં
તણાઈ ગયેલ છે.તો તેમાં નવા મીટર નાંખવા
બાબત.

થળ તપાસ કર તેમજ ઓફસ રેકડ ચકાસી નવું
મીટર મુકવા સંદભે કંપનીના િનયમ મુજબ કાયવાહ
હાથ ધરવામાં આવશે.

બગસરા પેટા િવભાગના કમચારઓ તા.૧૯.૦૭.૧૭
ના  રોજ થળ પર વોટર વકસ ડાણના  વીજ
મીટર લગાડવા જતા સદર થળ પર મીટર લગાડવા
માટેની ઓરડ હયાત ના હોય મીટર લગાડેલ નથી
અને સરપંચી ને ઓરડ તૈયાર કર પેટા િવભાગીય
કચેરને ણ કરવા જણાવેલ છે. તેમછતાં સરપંચ
ી ારા ઓરડ નહ બનાવતા તા. ૩૦.૮.૧૭ ના રોજ
યિતગત  મુલાકાત  કર  સરપંચી  ને  ઓરડ
બનાવવા સંમત કરેલ છે,  જેથી ઓરડ બનાવતા
તાકાિલક વીજ ડાણ ચાલુ કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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10 સરપંચ ી ામ પંચાયત,
હામાપુર

ભોળાનાથ ફડરમાંથી ભરડ ગામના આશરે ૧૫
કનેશન કાઢ ધાર-૨માં નાંખવા બાબત

જર સવે કર ભરડ ગામના આશેર ૧૫ ખેતીવાડ
કનેશન ભોળાનાથ ફડરમાંથી કાઢ અય ફડરમાં
નાંખી શકાય છે કે કેમ તેમજ  નાંખી શકાય એમ
હોય તો તે ફડરનો લોડ તેમજ હયાત િવજ ડાણને
અય ફડરમાં ડતા તેના ોપોઝ વોટેજ ચકાસી
તાંિક રતે શય હશે તો જ ભરડ ગામના વીજ
ડાણને અય ફડરમાં નાખવામાં આવશે.

સદર બાબતે જર થળ તપાસ કરતા ભરડ ગામના
ખેતીવાડ  વીજ  ડાણોને  અય ફડરમા  નાંખવા
માટે આશરે ૫૦૦ મીટર નવી એચ.ટ.લાઈન ઉભી
કરવાની  થાય  છે.    સદર  નવી  લાઈન  ઉભી
કરવામાં આવે તો બે જુદા જુદા ફડરોની લાઈન તદન
નક આવી ય અને બંને લાઈનો વચે એકદમ
ઓછું અંતર રહે જેથી ભિવય ખેડૂતો ારા બે અલગ
અલગ  ફડરનો  પાવર  લઇ  બન  અિધકૃત  વીજ
વપરાશ કરવાની સંભાવના વધી ય. બે ફડરોનાં
પાવર ભેગા થવાથી અકમાત થવાનું પણ ખમ
રહે.  જેથી  અકમાતની  સંભાવના  િનવારવા  ભરડ
ગામના  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણોને  ભોળાનાથ
ફડરમાંથી કાઢ અય ફડરમા ડવું  શય નથી.
તેમજ  ભોળાનાથ  ફડરનાં  સદર  સેશનમા  જર
મેટેનસની કામગીર પણ પૂણ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
ફડર બદલવા
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હામાપુર ગામનું યોિતામ ફડર અવાર-નવાર
બંધ રહે છે, જે કાયમી  છે તો તે દુર
કરવો.

હામાપુર  ગામને  હાલ  બગસરા  ૬૬  કેવી  મા ંથી
નીકળતા ૧૧ કેિવ ઝાંઝરયા યોિતામ ફડર માંથી
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. જેને અય
ઘણા  ખેતીવાડ  ફડરો  ોસ  થતા  હોય  રપેરગ
સમયે બંધ કરવું પડે છે. હાલ હામાપુર અને કાગદડ
ગામને અલગ કર નવું યોિતામ ફડર ૬૬ કેવી
કાગદડ  માંથી  બાયફરકેશન કરવાની  મજુર  મ
ગયેલ છે. જેથી નવું ફડર ચાલુ થયે ોિસંગના લીધે
વાંરવાર ફડર બંધ કરવાનો નો િનકાલ થઇ જશે.

હામાપુર  ગામને  હાલ  બગસરા  ૬૬  કેવી  મા ંથી
નીકળતા ૧૧ કેિવ ઝાંઝરયા યોિતામ ફડર માંથી
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. હાલ હામાપુર
અને  કાગદડ ગામને  અલગ કર નવું  યોિતામ
ફડર ૬૬ કેવી કાગદડ માંથી બાયફરકેશન કરવાની
મજુર મ ગયેલ છે. જેથી નવું ફડર ચાલુ થયે
ોિસંગના લીધે વાંરવાર ફડર બંધ કરવાનો નો
કાયમી િનકાલ થઇ જશે. હાલ ના સંગોમાં વીજ
િવેપ દુરતી કરવા સમયે શય હોય યાં સેશન
બંધ કર કામગીર કરવા સુચના આપવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

12 ી અશોકભાઈ કાળુભાઈમાંડણકા,
મુ.હામાપુર

ાહકીઅશોકભાઈ  કાળુભાઈ  માંડણકા  ને
બીવાર  આપવામાં  આવેલ  પાવરચોર  નું
બીલ રદ કરવા બાબત.

સદર બાબતે રેકડ ચકાસી કંપનીના િનયમ મુજબ
આગળની કાયવહ હાથ ધરવામાં આવશે

સદર  બાબતે  ઓફસ રેકડ  ચકાસતા  ાહક  ારા
અગાઉ સિવસ વાયર બદલવા માટે અર આપેલ
હોવા છતાં પેટા િવભાગીય કચેર ારા સિવસ વાયર
બદલવા અંગેની કોઈ કાયવાહ કરવામાં આવેલ નથી.
અરજદારને આપવામાં આવેલ કામ ચલાઉ પૂરવણી
બીલ રદ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

13 ી રાભાઈ દેવશીભાઈ
વેકરયા, મુ.હામાપુર

ી રાભાઈ દેવશીભાઈ વેકરયા ને રદ કરેલ
દંડ ફરવાર પી..વી.સી.એલ. ારા માંગવામાં
આવે છે તો તે દુર કરવું.

સદર બાબતે રેકડ ચકાસી કંપનીના િનયમ મુજબ
આગળની કાયવહ હાથ ધરવામાં આવશે

સદર ાહક ના વીજ ડાણનો રેકડ ચકાસતા ાહક
ને પ નં ૪૬૬૪ તા ૦૯/૦૭/૨૦૧૩ તેમજ ૧૫૨૪ તા
૨૩/૦૧/૨૦૧૫  થી  પાવર  ચોર  નુ ં  પુરવણી  બીલ
આપેલ છે. તા ૨૩/૦૧/૨૦૧૫ વાળા પાવર ચોર ના
બીલની  ચેકંગ  શીટમા  પીવીસીએલની  સિવસનું
ટેિપંગ  પીફર  પ્ફ  જ  છે  પરંતુ  ાહક  બાજુના
ાહકની સિવસના ફેઈજ માંથી પાવર ચોર કરતા
હોય તેવુ ં  પટ લખેલ છે. આમ ાહકને આપેલ
સદર પુરવણી બીલ યોય અને ભરવા પા છે.
તેમજ સદર બાબત ની ણ પણ ાહક ને પ નં
૬૬૩૩ તા ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ થી કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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હામાપુર ગામમાં ાસફમરમાં નવા અથગ
કરવા બાબત. ભીખુ વીર ગેવરયાના ઘર
પાસે,  નીદાદા  ગોરના  ઘર  પાસે,  પીરની
દરગાહ પાસે.

રજ ુઆત  સંદભ  ે  તમામ  ાસફમરમા ં  નવા
અથગતાકાિલક  કરાવવામાં  આવશે.

રજુઆત સંદભે તમામ ાસફમરમાં નવા અથગ
તા. ૨૪.૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


