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

પેટા િવભાગીય કચેર : ધોકડવા, િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 20/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ આર કોરડયા ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 નાભાઈ શાદુલભાઈ કારેચા સોલાર  હોમલાઈટ  સલાઈમા  ખામી  તથા

સલાયર  ારા  યોય  જવાબ  ન  આપવા
બાબત

પી..વી.સી.એલ.  તરફથી  આ  અંગે  એલ-સોલ
કંપનીને લેખત તથા મૌખક ણ કર ને નો
િનકાલ કર આપવામાં આવશે

નાભાઈ શાદુલભાઈ કારેચા, (કણેનેસ) ના સોલાર
હોમ  લાઈટ  મા ં  ખામી  ઉભી  થવાથી  સલાયર
"એસોલ" કંપની ને પ ન ૧.૨૪૬૬/૧૭.૦૬.૧૭ (૨)
૩૨૬૬ /૨૧.૦૮.૧૭ (૩) ૩૪૧૭ / ૦૫.૦૯.૧૭ તથા (૪)
૩૪૮૧ તા : ૧૧.૦૯.૧૭ મુજબ પ લખી અને િસટમ
રપેર  કરવા  માટે  જણાવેલ  છે.  વત ુળ  કચેર,
અમરેલી  ના  નાયબ ઈજનેર  ારા  પણ સલાયર
"એસોલ" કંપની નો સંપક કરવામાં આવેલ છે. તા.
૨૩.૯.૧૭ ના રોજ પાવર સલાય ચાલુ કર ફરયાદ
નું િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

2 કેશુભાઈ ભીમાભાઈ LT કેબલ એગલ માર મકાન થી દુર કરવા
બાબત

આ કામ  આવતા  શટ  ડાઉનમાં  કર  આપવાની
કાયવાહ કરવામાં આવશે

અરજદાર ના ઘર પર એલ.ટ એગલ માર કેબલ
તા : ૨૭.૦૭.૧૭ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ધીભાઈ હમીરભાઈ તથા અય
ામજનો

ખેતીવાડ  ફડરમાં  દવસના  વારામાં  સમય
સવારે ૩ વાયાનો હોવા બાબતે વાંધો

િ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

4 ધીભાઈ હમીરભાઈ તથા અય
ામજનો

નવા  ભડયાદર  H.V.D.S.  ની  કામગીર
દરયાન જુના વાયરોની જયાએ નવા વાયરો
નાખવા બાબત

કામગીર દરયાન જર મુજબ વાયરો બદલાવવા ની
કામગીર કર આપવામાં આવશે.

ભડયાદર એચવીડએસ ની કામગીર દરયાન નવા
વાયરો નાખીને જ કામગીર પૂણ કરવામાં આવનાર
છે.તે મુજબ જ ોજેટ માં જર મુજબ નો વાયર
લેવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ધીભાઈ હમીરભાઈ તથા અય
ામજનો

ભડયાદર  તથા  કા ંધી  ફડર  નુ ં  જનરલ
મેઇટેનસ કર આપવા બાબત

હાલ ભડયાદર ફડર નું  કંસાર  s.s થી ભડયાદર
ગામ સુધી મેઇટેનસ પૂણતા ના આરે છે. કાંધી
ફડર નું પેોિલંગ કર કામગીર પૂણ કર આપવામાં
આવશે.

કાંધી ફડર નું પેોિલંગ કર જર મેટેનસ જુદા
જુદા ણ તબા માં કર અને તમામ કામગીર તા
૧૨/૦૮/૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ધીભાઈ હમીરભાઈ તથા અય
ામજનો

કા ંધી  ફડર  માં  ચોમાસા  ની  શઆત માં
લાઈનમાં િવેપ બાબત

ચોમાસાની શઆત માં ઇયુલેટરો ફોટ ના હસાબે
િવેપ આવે જે છેલા દશેક દવસ થી દુરત થઇ
ગયેલ છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

7 ધીભાઈ હમીરભાઈ તથા અય
ામજનો

ખેતીવાડ ફડર માં  રાીના સમય દરયાન
દવસ ના વધારા  નો  અડધો કલાક પાવર
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


