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

પેટા િવભાગીય કચેર : ઉના શહેર, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

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 સીમ શાળા ઉના ,આચાય ી સરકાર સીમ શાળામાં૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો

મ રહે તે બાબત.
સદર સીમ શાળામાં  હાલ ૦.૫ કવો લોડ મુજબ
ખેતીવાડ  ફડર  પરથી  ૮  કલાક  ી  ફેઝ  તથા
બાકના ૧૬ કલાક લોડ શેડગ ાસફમર ારા સતત
િસંગલ ફેઝ એમ ૨૪ કલાક િસંગલ ફેઝિવજ પુરવઠો
પૂરો પાડવામાં આવે છે.તેમ છતાં  રજુકતા ારા
અબન  ફડર  પરથી  પાવર  મ રહે  તે  માટે
સ ી મ ત ળ મ ા ટ ે ન ા  ન વ ા  પ  ર પ 
પીવીસીએલ/૨૪૨૦/૩૦.૧૨.૧૬  મુજબઅર  કરવામાં
આયે િનયમ મુજબ અેની કચેર ારા આગળની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

2 રાજેશભાઈબાંભણીયા તથા અય ખેતીવાડની જમીનમાં આવેલ ૧૫-૧૭ રહેણાંક
હેતુ  માટે  અબન ફડર માંથી વીજ ડાણ
આપવા બાબત

સદર    રજુઆતકતાઓને  માિલકની  ખેતીવાડ
હેતુની જમીનમાં રહેવા માટે મકાનો ધરાવે છે આથી
ગામતળ િસવાય ખેતીવાડ હેતુની જયામાં આવેલ
રહેણાકય મકાનોનાં જૂથને,અબન ફડર પરથી િવજ
ડાણ  આપવા  માટેના  પરપ  પીવીસીએલ/
૨૪૨૦/૩૦.૧૨.૧૬  મ ુજબજર  આધાર  પ ુરાવા
જેવાકેસદરહુખેતીવાડ જમીનનો ઉપયોગ રહેણાંક હેતુ
માટે કરે છે તે અંગે નો થાિનક સીટ તલાટમંીનાં
દાખલા,તથા જમીન માિલકના આધાર પુરાવા તથા
ઓળખપ  સાથે  રજુઆતકતા  ારા  અેની
કચેરને  રજુ  કય ેથીઆગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

3 વા દેવાભાઈ લાખાભાઈ ૩૦.૦૩.૨૦૧૬નાંરોજ  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ
માટે અર કરેલ છે,િવજ ડાણ મળેલ નથી.

ખેતી િવષયક િવજડાણ અેની કચેર ારા તારખ
૦૧.૧૦.૨૦૧૫  સુધીના  નધાયેલ  િવજડાણોઅંગેની
કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે સદર િવજ ડાણ અંગે
અતામનાં ધોરણે કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 બાબુભાઈ લખમણભાઈ સોલંક ઉના શહેરમાં વીજ સલાય માં તેમજ ખાસ
કરને  િવા  નગર  ફડરમાં  વારંવાર  વીજ
પુરવઠો ખોરવાય છે.

ઉના શહેરના દેલવાડા રોડ ઉપર આવતા રહેણાંક
િવતારની સોસાયટઓમાં િવા નગર સીટ ફડર
ારા િવજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. તેમજ
સદર ફડરનું પેોલગ કર જર મેટેનસ માટેનું
સવે કર સદર િવતારોમાં િવજ પુરવઠા નું સાતય
જળવાઈ રહે તે માટે અેની કચેર ારા તાકાિલક
પગલા લઇ યોય કરવામાં આવશે.

ઉના  શહેર  દેલવાડા  રોડ  ઉપર  આવતા  રહેણાક
િવતાર ની  સોસાયટઓ માં  પાવર પુરો  પાડતા
િવાનગર  સીટ  ફડર  નુ ં  પેોિલંગ  કર  અને
જરયાત  મુજબ  નુ ં  મેઈટેનસ  જુદા  જુદા  ચાર
તબા માં કર અને સદર ફડર ની તમામ કામગીર
જેવી કે વાયર ખેચવા ,ઝાડ કાપવા તથા નડતર પ
તળયાના પાના દુર કરવાની કામગીર તા ૧૯.૦૮.૧૭
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.હાલ સદર ફડર માં
વીજ િવેપ અંગેની તમામ ફરયાદ દુર થયેલ છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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5 નથવાણી દપેશ ધીભાઈ િવાનગર  ફડરમાં  વીજ  સલાય  વારંવાર
ખોરવાય છે.

ઉના શહેરના દેલવાડા રોડ ઉપર આવતા રહેણાંક
િવતારની સોસાયટઓમાં િવા નગર સીટ ફડર
ારા િવજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. તેમજ
સદર ફડરનું પેોલગ કર જર મેટેનસ માટેનું
સવે કર સદર િવતારોમાં િવજ પુરવઠા નું સાતય
જળવાઈ રહે તે માટે અેની કચેર ારા તાકાિલક
પગલા લઇ યોય કરવામાં આવશે.

ઉના  શહેર  દેલવાડા  રોડ  ઉપર  આવતા  રહેણાક
િવતાર ની  સોસાયટઓ માં  પાવર પુરો  પાડતા
િવાનગર  સીટ  ફડર  નુ ં  પેોિલંગ  કર  અને
જરયાત  મુજબ  નુ ં  મેઈટેનસ  જુદા  જુદા  ચાર
તબા માં કર અને સદર ફડર ની તમામ કામગીર
જેવી કે વાયર ખેચવા ,ઝાડ કાપવા તથા નડતર પ
તળયાના પાના દુર કરવાની કામગીર તા ૧૯.૦૮.૧૭
ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.હાલ સદર ફડર માં
વીજ િવેપ અંગેની તમામ ફરયાદ દુર થયેલ છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત


