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

પેટા િવભાગીય કચેર : માયા, િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી..ષી-૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 શૈલેષભાઈ કે. બુટાણી, માયા ગોડન િસટ લોટમાં વીજ પોલ ફેરવવા અંગે. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની

ારા માયા પેટા વીભાગીય 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 આપવામાં આવેલ છે.

સદર  રજૂઆત  બાબતે  થળ  તપાસ  કરતા  આ
કામગીર માટે ૪ એલ.ટ.ના વીજ પોલ ફેરવવાના
હતા, જે તા ૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ પોલ ફેરવી આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ડાયાભાઇ પરબતભાઇ (ભંડાર
ુપ) માયા

ખેતીવાડ ુપના એલ.ટ. લાઇનનું સમારકામ
કર આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૪.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા માયા 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 આપવામાં આવેલ છે.

સદર  રજ ૂઆત  બાબતે  થળ  તપાસ  કર  આ
કામગીર  માટે  3  કમી  વાયર,  ૬  ઘાય સેટ,  ૧૪
એલ.ટ. ોસ આમ, ૬ વી ોસ આમ, ૨ પોલ
બદલાવી  અંદાત  .  ૯૦૭૪૭  ના  ખચ ે  આ
કામગીર તા. ૩૧/૦૮/૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 મહેભાઇ એસ. ગાંધી, માયા
હાટના

માયા ખાતે એલ.ઇ.ડ. બબનું વેચાણ કે
ચાલુ કરવા બાબત.

સરકારીની ઉલા યોજના હેઠળ મે. ઇ.ઇ.એસ.એલ.,
ગાંધીનગર ારા એલ.ઇ.ડ બબ, પંખા, યૂબ લાઇટ
જેવા  વીજ  બચત  થાય  તેવા  વીજ  ઉપકરણોના
વેચાણ માટે મે. કશન ઇા.ને ઓડર આપવામાં
આવેલ છે. લાભાથીની સગવડતા માટે પીવીસીએલ
ારા મે. કશન ઇાને તેમની ોડટ વેચવા માટે
જર  મદદ આપવામાં  આવે  છે.  આમ છતાં  મે.
કશન ઇા તથા મે.  ઇ.ઇ.એસ.એલ., ગાંધીનગરને
પ નં એસઈપી/ટ-૫/ઉલા/૯૧૪ તારખ ૨૧-૦૭-
૨૦૧૭ થી માયા ખાતે ઉપરોત ોડટનું વેચાણ
કે તાકાિલક ચાલુ કરવા માટે ણ કરેલ છે.

સરકારીની ઉલા યોજના હેઠળ મે. ઇ.ઇ.એસ.એલ.,
ગાંધીનગર ારા એલ.ઇ.ડ બબ, પંખા, યૂબ લાઇટ
જેવા  વીજ  બચત  થાય  તેવા  વીજ  ઉપકરણોના
વેચાણ માટે મે. કશન ઇા.ને ઓડર આપવામાં
આવેલ છે. લાભાથીની સગવડતા માટે પીવીસીએલ
ારા મે. કશન ઇાને તેમની ોડટ વેચવા માટે
જર  મદદ આપવામાં  આવે  છે.  આમ છતાં  મે.
કશન ઇા તથા મે.  ઇ.ઇ.એસ.એલ., ગાંધીનગરને
માયા  ખાતે  ઉપરોત  ોડટનુ ં  વેચાણ  કે
તાકાિલક ચાલુ કરવા માટે ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

4 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના.

માયા હાટના સબ ડિવજનમાં  ૨૦ કરતાં
વધારે ફડરો આવેલ હોય અને ચાલુ સમય
ચોમાસનો હોય મોટા ભાગના ગામડાઓ જંગલ
િવતારની  સરહદ  પર  આવેલ  હોય  તો
માયા  હાટના  સબ  ડિવજન  ઓફસને
તાકાિલક િમિન મેટેનસ ગગ આપવી.

તાજેતરમાં  .યુ.વી.એન.એલ  ારા  હેર  કરવામાં
આવેલ નીિત મુજબ જે ાય પેટા િવભાગીય કચેર
ખાતે ૨૦ ફડર કે તેનાથી વધારે ફડર હોય તેવી
પ ેટા  િવભાગીય  કચ ેરન ે  એમ.એમ.ટ.  ગ ગ
ફાળવવામાં  આવશે.

તાજેતરમાં  .યુ.વી.એન.એલ  ારા  હેર  કરવામાં
આવેલ નીિત મુજબ જે ાય પેટા િવભાગીય કચેર
ખાતે ૨૦ ફડર કે તેનાથી વધારે ફડર હોય તેવી
પ ેટા  ઇભાગીય  કચ ેરન ે  એમ.એમ.ટ .  ગ ગ
ફાળવવામાં  આવશે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

5 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના.

ભંડુર  તથા  આકાળા  (િવરડ)  ગામે  નવા
૬૬કેવી  સબ ટેશનની  કામગીર  એચએએલ
યાં તબે છે.

ભંડ ુર  ૬૬  કેવી  સબ-ટેશન  માટે  જમીન  ની
કરવામાં  આવેલ છે  અને  જર  રેવયુ  દતાવે
જેટકોને સુત કરેલ છે.

ભંડ ુર  ૬૬  કેવી  સબ-ટેશન  માટે  જમીન  ની
કરવામાં  આવેલ છે  અને  જર  રેવયુ  દતાવે
જેટકોને સુત કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો
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6 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના.

જે  વાડ િવતારમાં  વીજ ડાણ આપવામાં
આવેલ છે જે વાડ િવતારની લાઇનોનું આજ
સુધી સમારકામ થયેલ ન હોય તેવા તમામ
વાડ િવતારની વીજ લાઇનના ઉપકરણો તથા
ખરાબ થઈ ગયેલ પોલ તાકાિલક બદલવા.

માળયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં સાગરખેડુ યોજના
હેઠળ તથા અય કમ હેઠળ વષ ૨૦૧૬-૧૭ માં
એચ. ટ.લાઈન ૧૩ ક.મી., એલ.ટ. લાઈન ૪૬ ક.મી
બદલવામાં  આવેલ  છે.  તથા  ૫૯  ાસફમર  નુ ં
સમારકામ  કરવામા ં  આવેલ  છે.  દરયાકા ંઠાના
િવતારમાં  સાગરખેડુ  યોજના  તથા  ડડયુજેવાય
યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન માળયા પેટા
િવભાગીય  કચેર  હેઠળની  એચ.  ટ.લાઈન  ૫૭
ક.મી.,  એલ.ટ.  લાઈન  ૭૭  ક.મી  બદલવામાં
આવેલ છે. તથા ૧૩૪ ાસફમર નું સમારકામ નું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે જે કામગીર હાલ ચાલુ
છે.

માળયા પેટા િવભાગીય કચેરમાં સાગરખેડુ યોજના
હેઠળ તથા અય કમ હેઠળ વષ ૨૦૧૬-૧૭ માં
એચ. ટ.લાઈન ૧૩ ક.મી., એલ.ટ. લાઈન ૪૬ ક.મી
બદલવામાં  આવેલ  છે.  તથા  ૫૯  ાસફમર  નુ ં
સમારકામ  કરવામા ં  આવેલ  છે.  દરયાકા ંઠાના
િવતારમાં  સાગરખેડુ  યોજના  તથા  ડડયુજેવાય
યોજના હેઠળ વષ ૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન માળયા પેટા
િવભાગીય  કચેર  હેઠળની  એચ.  ટ.લાઈન  ૫૭
ક.મી.,  એલ.ટ.  લાઈન  ૭૭  ક.મી  બદલવામાં
આવેલ છે. તથા ૧૩૪ ાસફમર નું સમારકામ નું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે જે કામગીર હાલ ચાલુ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના.

માયા હાટના સબ ડિવજન ઓફસ નીચે
આવતા  પેટાપરામાં  યોિત  ામ  યોજનાનો
લાભ આપવો.

માયા  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે  કોઈપણ
પેટાપરાને  યોતીામ  ફડર  પરથી  વીજ  પુરવઠો
આપવા માટેની દરખાત પેડંગ નથી.

માયા  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ખાતે  કોઈપણ
પેટાપરાને  યોતીામ  ફડર  પરથી  વીજ  પુરવઠો
આપવા માટેની દરખાત પેડંગ નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

8 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના

માયા  હાટના  સબ  ડિવજન  ઓફસમાં
જુપડપી  યોજના  અંતગત  આવેલ  તમામ
અરનો િનકાલ કરવો.

માયા  હાટના  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
જુપડપી યોજન અંતગત આવતી ઘર વપરાશની
અરનો તાકાિલક િનકાલ કરવામાં આવે છે. હાલમાં
કચેર ખાતે આવી કોઇ પણ અર પેડંગ નથી.

માયા  હાટના  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા
જુપડપી યોજન અંતગત આવતી ઘર વપરાશની
અરનો તાકાિલક િનકાલ કરવામાં આવે છે. હાલમાં
કચેર ખાતે આવી કોઇ પણ અર પેડંગ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન

9 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના

માયા હાટના સબ ડિવજન ઓફસ નીચે
આવતા  ગામડાઓમાથી  કેટલા  ખેડૂતો  ારા
ખેતીવાડ વીજ ડાણની માંગણી કરેલ છે તે
પૈક કેટલા વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે
અને કેટલા ખેતીવાડ વીજ ડાણ આપવામાં
બાક છે.

માયા હાટના સબ ડિવજન ઓફસ નીચે આવતા
ગામડાઓમાથી  માચ  -૨૦૧૬  સુધીમાં  કુલ  ૧૫૦૩
અર આવેલ હતી જેમાંથી વષ ૨૦૧૬-૧૭માં  કુલ
૩૧૦ વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે. હાલમાં કુલ
૧૧૯૩ ખેતીવાડ વીજ ડાણ આપવાના બાક છે.

માયા હાટના સબ ડિવજન ઓફસ નીચે આવતા
ગામડાઓમાથી  માચ  -૨૦૧૬  સુધીમાં  કુલ  ૧૫૦૩
અર આવેલ હતી જેમાંથી વષ ૨૦૧૬-૧૭માં  કુલ
૩૧૦ વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે. હાલમાં કુલ
૧૧૯૩ ખેતીવાડ વીજ ડાણ આપવાના બાક છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ી બાબુભાઇ કે વા, માનનીય
ધારાસયી, ૮૯-માંગરોળ-
માયા હાટના

ખેડૂતો ારા અગાઉ માંગણી કરવામાં આવેલ
ખેતી  વીજ  ડાણો  માટે  એ  ટાઇપ  વીજ
ડાણ માટેના વીજ ડાણ હાલ યાં  વષ
સુધીના અપાયેલ છે અને કેટલા બાક છે. તે
બાક  વીજ  ડાણ  યાં  સુધીમાં  આપવાનુ ં
આયોજન છે.

વતમાન િનયમો મુજબ માયા પેટા િવભાગીય
કચેર ારા વષ ૨૦૧૨માં કરવામાં આવેલ અર પર
કામગીર ચાલુ  છે.  હાલની નીિત મુજબ સરકારી
ારા આપવામાં  આવેલ લયાંક મુજબ નવા વીજ
ડાણનો સવે કરવામાં આવે છે યારબાદ અતામ
મુજબ વીજ ડાણ આપવાની  કામગીર  કરવામાં
આવે છે.

વતમાન િનયમો મુજબ માયા પેટા િવભાગીય
કચેર ારા વષ ૨૦૧૨માં કરવામાં આવેલ અર પર
કામગીર ચાલુ  છે.  હાલની નીિત મુજબ સરકારી
ારા આપવામાં  આવેલ લયાંક મુજબ નવા વીજ
ડાણનો સવે કરવામાં આવે છે યારબાદ અતામ
મુજબ વીજ ડાણ આપવાની  કામગીર  કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

11 સરપંચી ામ પંચાયત દૂધાળા
– ગીર

દૂધાળા ગામ તથા આજુ બાજુના િવતારમાં
ખેતીવાડ  ફડર પર ી  ફેજ  વીજ પુરવઠો
દવસ દરિમયાન આપવા બાબત.

સૌરાના તમામ ખેતીવાડ ફડર પર યાં સમયે ી
ફેજ વીજ પુરવઠો આપવો તે લોડ ડસપેચ સટર
ારા ની કરવામાં  આવે છે.  જે  તે  સમયે  વીજ
પુરવઠાની ઉપલધતા ના આધારે તેમજ ખેતીવાડ
લોડની ડમાંડના આધારે તમામ ખેતીવાડ ફડરોને
અલગ અલગ ુપમાં વહેચી ી ફેજ વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે.

સૌરાના તમામ ખેતીવાડ ફડર પર યાં સમયે ી
ફેજ વીજ પુરવઠો આપવો તે લોડ ડસપેચ સટર
ારા ની કરવામાં  આવે છે.  જે  તે  સમયે  વીજ
પુરવઠાની ઉપલધતા ના આધારે તેમજ ખેતીવાડ
લોડની ડમાંડના આધારે તમામ ખેતીવાડ ફડરોને
અલગ અલગ ુપમાં વહેચી ી ફેજ વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


