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

પેટા િવભાગીય કચેર : કોડનાર-૨, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 દતાભાઈ કોગજે કોડનાર કોડનાર તાલુકા ના જંગલ િવતાર વાળા ગામો

મા  દવસ  દરયાન  વીજ  પુરવઠો  આપવા
બાબત.

િવજની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ
રહે અને િસટમ ઉપર એકસાથે ખેતીવાડ લોડનું
ભારણ ન આવે અને િસટમનું સુયોય િનયમન થઈ
શકે  તે  હેતુથી  પીવીસીએલ હેઠળના  ખેતીવાડ
ફડરોને કુલ ૬૪ ુપમાં િવભાત કરવામાં આવેલ
છે. સમ રાયના વીજ માળખાની, વીજ ભારણની
સમતુલાને  યાનમાં  રાખી,રાય  ભાર  ેષણ કે
(SLDC) ના માગદશન મુજબ, આ ખેતીવાડ ુપનાં
અઠવાડક  સમયપકને  એ રતે  મહના  દરયાન
જુદા જુદા ૪ (ચાર) સમયગાળામાં િવભાત કરવામાં
આવેલ છે અને સમયપક એવી રતે બનાવવામાં
આવે છે કે,દરેક ખેતીવાડ ુપને મહનામાં ઓછામાં
ઓછું એક અઠવાડયુ સંપુણ દવસ દરયાન તેમજ
એક અઠવાડયું મદઅંશે દવસ દરયાન ી ફેઇઝ
વીજ  પુરવઠો  ઉપલધ  થાય  એ  રતે  રોટેશન
પધિતથી દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક ી ફેઇઝ વીજ
પુરવઠો મ રહે તેવી યવથા ગોઠવેલ છે

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

2 પરબત ચીના બારડ વડનગર કોડનાર  તાલુકા  ના  વડનગર  ગમે  આવેલ
પોતાના ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના એલ.ટ
લાઇન ના ગાળા ખચવા બાબત.

સદર ાહક ના થળ પર એલ.ટ લાઇન ના ગાળા
ખચવા માટે કોાટરના ની ટમ મોકલેલ પરંતુ
સદર ાહક ારા લાઇન ફેરવવાની હોય થળ તપાસ
કર  સદર    નો  િનકાલ  કરવાની  આગળની
કાયવાહ કરવામા આવશે.

સદરહુ કામગીર તા. ૨.૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 સુરપાલભાઈ ગાંડાભાઈ પરમાર
વેળવા

વેળવા ગામ ના નવાપરા િવતાર મા ૨ નવા
પોલ નાખવા બાબત

રજૂઆત કતા ારા જણાવેલ છે કે વેળવા ગામ ના
નવાપરા િવતાર મા છેવાડાના િવતાર મા ૨ પોલ
ઉભા કર આમડ સિવસ આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 િવરાણી િવઠલભાઈ રવભાઈ
–વલાદર

પોતાના ૮૭૪૪૮૦૦૦૯૦૦ ા નં વાળા વીજ
ડાણ ની એલ ટ લાઇન મેટેનસ કરવા
બાબત.

સદર ાહક ની એલ.ટ લાઈન મા બહોળા માણ
મા લાઇન નક ુો હોય  કટંગ કરાયા બાદ
એક અઠવાડયા ની અંદર થય જશે.

સદરહુ કામગોઈ તા. ૧.૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 જેસાભાઈ લાખાભાઈ રામ
–પાવતી

પોતાના ખેતર માથી પસાર થતી ૧૧ કે િવ
લાઇન ના વાયર ખચવા બાબત.

કામ થાય ગયેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ

6 મેરામણ જેસા રામ –મોરવડ એલ.ટ લાઇન ના વાયર ખચવા બાબત. કામ થાય ગયેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ


