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

પેટા િવભાગીય કચેર : કેશોદ ાય-૨, િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 12:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી..ષી-૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી શિશભાઈ (જયકો ડજ)

તથા ડસ્યલ અસોિશએશન
ના અય સયો, સદરડા

ગામ સદરડા ખાતે  નવું  સબ ટેશન ચાલુ
કરવા બાબત.

પેટા િવભાગીય કચેર ારા સદરડા ગામ ખાતે નવું
સબ ટેશન પોજ કરવામાં આવેલ છે. નવા સબ
ટેશન માટેના  જર  રેવેયૂ  દતાવેજ કકશન
ડિવજન,  જેટકોને  સુપરત  કરેલ  છે.  તેમના  ારા
સૂિચત જયાના સંપાદનની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે.
આમ અતામે સદર નવા સબ ટેશનની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

પેટા િવભાગીય કચેર ારા સદરડા ગામ ખાતે નવું
સબ ટેશન પોજ કરવામાં આવેલ છે. નવા સબ
ટેશન માટેના  જર  રેવેયૂ  દતાવેજ કકશન
ડિવજન,  જેટકોને  સુપરત  કરેલ  છે.  તેમના  ારા
સૂિચત જયાના સંપાદનની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે.
આમ અતામે સદર નવા સબ ટેશનની કામગીર
પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જેટકો

2 કશોરિસંહ કે. રાયદા,
સરપંચી, મોટ ઘંસાર

મોટ  ઘંસાર  ગામને  નવા  ૬૬કેવી  મોટ
ઘંસાર માથી અલગ યોતીામ ફડર આપવું.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૬૬ કેવી મોટ મોટ ઘંસાર સબ ટેશન માથી મોટ
ઘંસાર  ગામને  અલગ  યોિતામ  ફડર  આપવા
માટેનો અંદાજત ખચ ૫,૭૬,૨૮૩ થાય છે જે માટેનો
ોજેકટ ૧૫૩૧૯૪ ની મંજૂર મ ગયેલ છે.  તા:
૧૮.૦૭.૧૭ ના રોજ ૬૬ કેવી મોટ મોટ ઘંસાર સબ
ટેશન માથી મોટ ઘંસાર ગામ માટે ૧૧કેવી પાવન
ફડર ચાલુ કર આપેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

3 કશોરિસંહ કે. રાયદા,
સરપંચી, મોટ ઘંસાર

મોટ  ઘંસાર  ગામને  નવા  ૬૬કેવી  મોટ
ઘંસાર માથી અલગ ખેતીવાડ ફડર આપવું.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૬૬ કેવી મોટ મોટ ઘંસાર સબ ટેશન માથી મોટ
ઘંસાર  ગામને  અલગ  ખેતીવાડ  ફડર  આપવા
માટેનો  અંદાજત    ૪,૧૩,૦૮૧  ના  ખચ ે  ોજેકટ
૧૫૫૧૬૪ મુજબ ફડર િવભાજન માટે જર કામગીર
તા. ૨૬/૦૮/૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

4 કરશનભાઇ મેણિસભાઈ કચોટ,
અખોદર

અમાર વાડ પાસે ૧૧ કેવી અખોદર ફડરના
ટેિપંગ લાઇનનું સમારકામ કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૧૧ કેવી અખોદર ફડરના કચોટ વાળા ટેિપંગ નો
જર સવે કર ૧૫ ગાળાના વાયર ખેચવા, ૨ પોલ
સીધા  કરવા,  ૪  નવી  ઘાય  સેટ  મારવા  માટેનો
અંદાજત ખચ: ૧૯૨૩૦ થાય છે જે માટેનો ોજેકટ
૧૭૯૭૪૫ ની જર મંજૂર મ ગયેલ છે તથા સદર
કામગીર તા: ૨૨.૦૭.૧૭ ના રજ પૂણ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ી દેવાનંદભાઈ વાભાઈ
કચોટ, અખોદર

અમાર વાડ પાસે ૧૧ કેવી અખોદર ફડરના
ટેિપંગ લાઇનનું સમારકામ કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૧૧ કેવી અખોદર ફડરમાં ી દેવાનંદ વા કચોટની
વાડ પાસે જર સવે કર ૬ ગાળાના વાયર ખેચવા,
૧ પોલ સીધા કરવા માટેનો અંદાજત ખચ: ૭૫૬૦
થાય છે  જે  માટેનો  ોજેકટ ૧૭૯૭૪૫ ની જર
મંજૂર  મ ગયેલ છે  તથા સદર કામગીર  તા:
૨૨.૦૭.૧૭ ના રજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 મોિતબેન અરજણભાઇ પીઠયા,
અખોદર

દવ વાળા ખેતીવાડ ુપનું સમારકામ કરવા
બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૧૧ કેવી અખોદર ફડર પરના દવ વાળા ખેતીવાડ
ુપનો જર સવે કરતા એલ.ટ. ના લાંબા ગાળામાં
૧ આનો પોલ ઊભો કરવો, ૩ ગાળાના વાયર ખેચવા
માટે  અંદાજત  ખચ  ૬૨૫૫  થાય  છે.  જે  માટેનો
ોજેકટ ૧૭૯૭૪૫ ની જર મંજૂર મ ગયેલ છે
તથા સદર કામગીર તા: ૨૩.૦૭.૧૭ ના રજ પૂણ
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી િવજયભાઈ મા, ખીરસરા ૧૧ કેવી સરસાલી ખેતીવાડ ફડરનું િવભાજન
કરવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૨  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

૬૬  ક ેવી  ખીરસરા  સબ  ટેશન  માથી  ૧૧  ક ેવી
સરસાલી ખેતીવાડના િવભાજન માટેનો અંદાજત 
૮,૪૩,,૦૭૩ ના ખચે  ોજેકટ ૧૫૯૯૬૫ મુજબ તા:
૧૫/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧ કેવી સરસાલી ખેતીવાડ
ફડરનું િવભાજન કરવાની કામગીર ૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના
રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

8 નારણભાઇ દાનાભાઇ કરમટા,
રબાર નેશ, મોટ ઘંસાર

િસમશાળાની  બાજુમાં  રબાર  નેશ  િવતારને
ખેતીવાડ લોડ શેડંગમાં ૧ ફેજ ફૂલ આપવા
બાબત.

આપનો િવતાર કે જે વાડ િવતારમાં આવેલ હોય,
૧૧ કેવી મોટ ઘંસાર ખેતીવાડ ફડર પરથી વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે. સરકારીના વતમાન
િનયમ મુજબ ખેતીવાડ ફડર પર ૮ કલાક ૩ ફેજ
વીજ  પુરવઠો  તથા  બાકના  ૧૬  કલાક  પેિશયલ
ડઈન  કરેલ  ાસફોરમર  માથી  ૧-  ફેજ  વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે.

આપનો િવતાર કે જે વાડ િવતારમાં આવેલ હોય,
૧૧ કેવી મોટ ઘંસાર ખેતીવાડ ફડર પરથી વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે. સરકારીના વતમાન
િનયમ મુજબ ખેતીવાડ ફડર પર ૮ કલાક ૩ ફેજ
વીજ  પુરવઠો  તથા  બાકના  ૧૬  કલાક  પેિશયલ
ડઈન  કરેલ  ાસફોરમર  માથી  ૧-  ફેજ  વીજ
પુરવઠો આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત


