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

પેટા િવભાગીય કચેર : વડયા, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 18/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

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

ભુવા, મુ.ખજુર પીપયા
ખેતીવાડના નવા વીજ ડાણોના વષ-૨૦૧૨
ના  સવ ે  શ  થઇ ગયેલ  છે  અને  અમારા
તા.૦૯.૧૨.૨૦૧૧  ના  રોજ  મા ંગણી  કર ેલ
વીજડાણ નું સવે બાક છે. જે યોય કરવું.

ાહકની  તા.૦૯.૧૨.૨૦૧૧  ની  નવું  ખેતીવાડ  વીજ
ડાણની  માંગણી  સંદભની  રજુઆત અવયે  સવે
કામગીર  તા.૧૮.૦૭.૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ી િવજયભાઈ પરશોતમભાઇ
રાદડયા, મુ.ચારણીયા

ઘર વપરાશના વીજ ડાણના વીજ બીલ બે
મહના કરતા વધુ દવસે બનતું  હોય યારે
વધારે યુનીટના પૈસા ભરવા પડે છે જે યોય
કરવું.

સદર રજૂઆત સંદભે યુનીટની લેબ વાઈઝ ગણતર
કરને  દરેક લેબના યુનીટના અલગ અલગ ચાજ
મુજબ બીલ બનાવવામાં  આવે  છે  તેવી  સમજણ
અરજદારને આપેલ છે. તેમજ િનયિમત બિલંગ અથે
નાયબ ઈજનેર વડયા ને જર સુચના આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ી પરેશભાઈ ચતુરભાઈ
ભાલીયા, મુ.ચારણીયા

ટેશન વાવડ  ખેતીવાડ  ફડર  ખુબ લાંબુ
હોય અવાર નવાર ફોટ થાય છે જેથી સદર
ફડરના બે ભાગ કરવા અને યોય મેટેનસ
કર આપવું.

ટેશન  વાવડ  ફડરનુ ં  બાયફરકેશન  હયાત  સબ
ટેશનમાંથી  તાંિક  રતે  શય ન હોય,  હનુમાન
ખીજડયા ગામે નવું ૬૬ કેવી સબ ટેશન મંજુર થઇ
ગયેલ છે અને ટેશન વાવડ ફડરનું બાયફરકેશન
સદર સબ ટેશન માંથી  ોપઝ કરવામાં  આવેલ
છે.જેથી સબ ટેશન નું કામ પૂણ થયે બાયફરકેશન
થઇ શકશે. તદુપરાંત સદર ફડર નું જર મેટેનસ
તાકાિલક કર આપવામાં આવશે.

ટેશન  વાવડ  ફડરનુ ં  બાયફરકેશન  હયાત  સબ
ટેશનમાંથી  તાંિક  રતે  શય ન હોય,  હનુમાન
ખીજડયા ગામે નવું ૬૬ કેવી સબ ટેશન મંજુર થઇ
ગયેલ છે તેમાંથી ટેશન વાવડ ફડરનું બાયફરકેશન
સદર  સબ ટેશન  માંથી  મંજુર  કરવામાં  આવેલ
છે.જેથી સબ ટેશન નું કામ પૂણ થયે બાયફરકેશન
થઇ શકશે. જેથી સમયા નું કાયમી િનવારણ થશે.
તેમજ નાયબ ઈજનેર વડયા ારા તા. ૦૪.૦૯.૧૭ ,
૦૭.૦૯.૧૭, ૦૮.૦૯.૧૭, ૦૯.૦૯.૧૭ ના રોજ જર
મેટેનસ કરાવી સદર ફડરમાં મેટેનસ કામગીર
તા. ૦૯/૦૯/૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

4 ી દેવેભાઈ હરભાઈ માંડણકા,
મુ.સુલતાનપુર

૧૧  ક ેવી  રાણસીક  ખ ેતીવાડ  ફડરના
“ િવલભાઈ  અરજણભાઈ”  વાળા  ુપમા ં
લાઈન  મેટેનસ  કર  આપવા  બાબત.

રજુઆત  સંદભ ે  સદર  ખેતીવાડ  ુપનુ ં  યોય
મેટેનસ  તાકાિલક  કર  આપવામાં  આવશે.

સદર ખેતીવાડ ુપની એલ.ટ.લાઈનની મેટેનસ
કામગીર તા.૦૨.૦૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી મંગળભાઈ બાબુભાઈ
રામાણી, મુ.દેવળક
મો.૯૯૭૯૭૬૩૪૮૯

પોપટભાઈ મોહનભાઈ રાદડયા વાળા ુપ માં
એલ.ટ.લાઈનનું મેટેનસ કરવા બાબત.

સદર  રજુઆત  સંદભ ે  એલ.ટ.લાઈનનુ ં  જર
મેટેનસ  તાકાિલક  કર  આપવામાં  આવશે.

સદર ખેતીવાડ ુપની એલ.ટ.લાઈનની મેટેનસ
કામગીર  તા.૧૯.૦૭.૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી મનસુખભાઈ િવરભાઈ
ઠુંમર, મુ.તોર
મો.૯૯૭૯૧૮૮૭૦૩

૧૧ કેવી ખાવડ ફડરમાં “હરદાસ માધા” વાળા
ુપમાં એલ.ટ.લાઈનનું ફેકેશન સડ ગયેલ
છે જે તાકાિલક બદલાવવું.

સદર  રજુઆત  સંદભે  એલ.ટ.લાઈનનું  ફેકેશન
બદલાવી જર મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

સદર ખેતીવાડ ુપની એલ.ટ.લાઈનની મેટેનસ
કામગીર તા.૦૧.૦૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી શૈલેષભાઈ વશરામભાઈ
ભુવા, મુ.ખજુર પીપયા
મો.૯૯૦૯૦૯૨૫૦૭

ખજુર પીપયા ગામે નવા લોટ િવતારમાં
કાયમી લો વોટેજ નો  છે જેનો યોય
ઉકેલ લાવવા િવનંતી.

અરજદારની રજુઆત સંદભે જર થળ તપાસ કર
યોય િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

અરજદારી  ની  રજ ુઆત  યાન ે  લઇ  હયાત
ાસફમર માંથી બે અલગ સિકટ બનાવી વીજભાર
સંતુિલત કર  લો વોટેજ ની સમયાનું  િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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8 ી હંમતભાઈ દેવરાજભાઈ
ભુવા, મુ. ખજુર પીપયા
મો.૯૯૨૫૭૩૦૯૧૨

૧૧ કેવી તાલા ફડર લાઈન ફોટમાં હોય
યાર ે  “સના  ગામના  સીમાડ ે”  આવેલ
લાઈનના ડ.ઓ. યુઝ વાંરવાર કુંકાવાવ સ.ડ.
ના ટાફ ારા કાપી નાંખવામાં આવે છે અને
વડયા ના ટાફ ારા સમયસર રપેરગ કર
ડ.ઓ. બાંધવામાં આવતા નથી. જેથી પુરેપુરો
ી ફેઇજ વીજ પુરવઠો મળતો નથી. તો સદર
ડ.ઓ કાઢ નાંખવા અથવા તો અમાર ૮ થી
૧૦ વાડઓને  મેઘા  પીપયા ફડર માંથી
ડાણ આપી  શકાય  એમ છે  તો  તેમા ંથી
ડાણ આપવું.

સદર રજુઆત સંદભે વડયા સ.ડ.ના લાઈન ટાફને
જર સુચના આપવામાં  આવશે તેમજ ૮ થી ૧૦
વાડઓ ને  મેઘા  પીપયા  ફડર  માંથી  ડાણ
આપી શકાય કે કેમ તેની જર થળ તપાસ કર
તા ં િક  રતે  શય  હશે  તો  લક  માટેની  જર
દરખાત બનાવી તાંિક મંજૂર લઇ જર કામગીર
કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆત સંદભે  થળ તપાસ કરતા ૧૧ કેવી
તાલા ફડરમા આવેલ વાડઓને મેઘા પીપયા
ફડરમા  ડવુ ં  તા ં િક  રતે  શય  નથી.  જેથી
તા.૦૩.૦૮.૧૭ નાં  રોજ ૧૧  કેવી  તાલા ફડરનાં
સદર  સેસનની  લાઈનમા  જર  મેટેનસ  કર
“સના ગામના સીમાડે” આવેલ લાઈનના ડ.ઓ.
યુઝ કાઢને નવી ગગ વીચ ફટ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

9 ી ધનભાઈ કાનભાઈ
ઢોલરયા, મુ.વડયા

ાહકની વાડએ જેતપુર ખેતીવાડ ફડરના ૧૧
કેવી ના થાંભલા નમી ગયેલ છે અને વાયર
ઢલા પડ ગયેલ છે જે યોય કરવા બાબત.

રજૂઆત સંદભે જર પોલ સીધા કર વાયર ખચી
યોય મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

અરજદારની રજુઆત મુજબ ૧૧ કેવી નાં પોલ સીધા
કર ઢલા વાયર ખચીને જર મેટેનસ કામગીર
તા.૦૨.૦૮.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


