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

પેટા િવભાગીય કચેર : વડા, િવભાગીય કચેર : ખંભાયા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી િવ.એ.પિત - ૯૯૨૫૨૧૦૧૧૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 18, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 દેવાત લખધીર ડેર લોડ વધારો સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદારની  અર  અનુસંધાને  ખેતીવાડ  વીજ

ડાણમા 5 હસ પાવરના વધારા માટેનું અંદાજપ
તા.  24.8.2017 ના રોજ પાઠવી આપેલ છે.  જે
ભરપાઈ  કય ે  આગળની  કાયવાહ  અતા  માંક
અનુસાર કરવામા આવશે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

2 સરપ’ચી િવ’ઝલપર ગામ
પ’ચાયત

મ ે ઇ ટ ે ન સ  ઓફ  એ  ફ  ડ ર  અન ે
એચવીડએસમા’  આ ફડરનો સમાવેશ કરવા
બાબત

સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. િવ’ઝલપર  ખેતીવાડ  િવતારમાં  સમારકામ  કરવા
માટે  સરકારી  ાયોજત  સાગર  ખેડુ ં  યોજનામાં
દરખાત નંબર-૧૮૪૯૦૧ થી . ૯.૧૯ લાખખચ ની
મંજુર મેળવેલ છે. જે અંતગત ૪૦ નવા પોલ અને
૬ કિમ જજરત વીજ વાયરો બદલવાની કામગીર નું
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. વધુમ સરકારી ારા
વખતો વખત ફળવાતી ાટ અને વીજ લોસ ને
યાનમાં રાખીને ખેતીવાડ વીજ ફદારોને માનુસાર
એચ.વી.ડ.એસ. યોજનામાં સમાંવેશ કરવામાં આવે છે
જે અવયે ભિવયમાં િવ’ઝલપર એ ફડરનું પણ
એચવીડએસ યોજનામા સમાવેશ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 પરબત રામ ગોયા નવુ’ િવજ ડાણ આવા બાબત ખેતીવાડમા’ ઘર લાઇટની જરયાત હોય, સવે કરેલ
નથી

અરજદારની રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ િવતારમાં ઘર
વપરાસ માટે વીજ ડાણના અંદાજ પ આપવા
માટે જર મંજુર વતુળ કચેરથી એસ.આર. નંબર-
૯૯૨૭૬૮૧ થ તા. ૨૫.૮.૧૭ ના રોજ મેળવેલ છે.
સદર અરજદારનાં .પી. મ આગળ ૪ અરજદારોની
મંજુર  પડતર હોઈ બાક  મંજુર  મયે  અતાના
ધોરણે માનુસાર અંદાજપ પાઠવવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 સુભાષ નાન રાઠોડ નવુ’ િવજ ડાણ આવા બાબત ખેતીવાડમા’ ઘર લાઇટની જરયાત હોય, સવે કરેલ
નથી

અરજદારની રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ િવતારમાં ઘર
વપરાસ  માટ ે  વીજ  ડાણ  મેળવવા  માટ ેન ુ ં
અંદાજપ તા. ૨૯.૮.૧૭ ના રોજ પાઠવેલ છે.  જે
ભરપાઈ કયે આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 માટેલ ઇલેકટકસ સામાય વહવટ પન સ’બિધત નાયબ ઇજનેરને કામગીર સમયસર કરવા
જર સુચના આપેલ છે.

વડા  પેટા  િવભાગીય કચેરમાં  નવા  કનેકશનની
અરઓ, લોડ વધારા કે ઘટાડા તથા શીફટગની
અરઓ સમયસર રટેશન થાય તે માટે જુિનયર
ઇજનેર  તથા  જુિનયર  આસીટટને  તાકાિલક
રેશન કર જર કાયવાહ પૂર કરવા તાકદ
કરવામાં આવેલ છે. અને તે અંગે યોય યવથા
કરવામા આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત
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6 સરપ’ચી ઝાકસીયા ગામ
પ’ચાયત

ઝાકસીયા ગામના િવજમા’ પન બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ જર મંજુર મેળવી
ગામની  એલટ  લાઇન  ના  ૭  ગાળા  ના  તાર
બદલવાની કામગીર તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ પુણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 વેણ’દ કરણા દેથરયા એલટ લાઇન મેઇટેનસ બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. ૨  ઘાય  મારને,  પોલ  સીધા  કરને,  ૪  ગાળાનો
એલટ લાઇનનુ સમારકામ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 બાગનાથ મા’ગનાથ સાબુ મેઇટેનસ કરવા બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ તાંિક રતે જર બે
પોલ નવા ઉભા કરવાનુ અને ૧૫૦૦ મીટર એલટ
લાઇન નું સમારકામ કામ તા.૨.૦૯.૧૭ ના રોજ પુણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ી ઠાકરશેરડ ગામ પ’ચાયત ૧૧ કેવી મેઇન લાઇન ગામથી બારોબાર સાર
કરવા અ’ગે.

સવે કર આગળની કાયવાહ કરવા માટેની વહવટ
મ’જુર મળેલ છે.

૧૬ પોલ ઉભા કર તેમા’ વાયર’ગ કર અને આ
લાઇન ચાલુ કરને ગામમા’ તથા કુલને નડતરપ
લાઇન ફેરવીને કામગીર સાગરખેડુ યોજનામા’  કામ
પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

10 ભારવાડયા પબા આલા મેઇટેનસ કરવા બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ જર ખેતીવાડ ુપ
માં એલટ લાઇન ના ૮ ગાળા ના તાર અને ૩ વીજ
પોલ બદલવાની કામગીર તા ૧૧-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ
પુણ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 અરજણ દેવશી ચાવડા એલટ લાઇન મેઇટેનસ બાબત આ ગુપમા’ ૨૫ પોલનુ એલટ લાઇનનુ કામ વાયર
તથા પોલ બદલીને કરેલ છે.

અરજદાર  ની  રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ  ુપ  માં
એલટ લાઇન ના ૨૪ ગાળા ના તાર ખચવાનું અને
૮ વીજ પોલ બદલવાની કામગીર તા ૧૨-૧૦-૨૦૧૭
ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 િવરા વજશી િવજવાયર ખે’ચવા બાબત આ સરકટના ૫ ગાળાના એલટ વાયર, એંગલ,
શેકલ ઇયુલેટર તથા બોટ બદલીને કામગીર પુણ
કરેલ છે.

આ સરકટના ૫ ગાળાના એલટ વાયર, એંગલ,
શેકલ ઇયુલેટર તથા બોટ બદલીને કામગીર પુણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 પરબત લાખા માયાણી િવજવાયર ખે’ચવા બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદાર  ની  રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ  ુપ  માં
એલટ લાઇન ના ૩૬ ગાળા ના તાર ખચવાનું અને
બદલવાની કામગીર તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ પુણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 દવ સામ એલટ લાઇન મેઇટેનસ બાબત ૧૫ ગાળાનુ એલટ લાઇનનુ સવે કામ કરેલછે. અરજદાર  ની  રજૂઆત મુજબ ખેતીવાડ  ુપ  માં
એલટ લાઇન ના ૧૫ ગાળા ના તાર ખચવાનું અને
બદલવાની કામગીર તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ પુણ
કરને નુ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 સામત દેવા છુછર એલટ લાઇન મેઇટેનસ બાબત ૮ ગાળાનુ એલટ લાઇનનુ સમારકામ જર છે અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ તાંિક રતે જર ૮
ગ ાળ ાન ી  એલટ  લ ાઇનન ુ  સમ ારક ામ  ત ા
૦૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 કેશુરભાઇ દવુભાઇ આ’બલીયા મેઇટેનસ કરવા બાબત સવે કર આગળની કાયવાહ કરવામા’ આવશે. અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ જર ખેતીવાડ ુપ
માં એલટ લાઇન ના ૮ ગાળા ના તાર અને ૨ વીજ
પોલ બદલવાની કામગીર તા ૨૨-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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17 મસરભાઇ જેઠાભાઇ ન’દાણીયા ભી’ડા  ગામના  ડાડ ુ  ભાયા  વાળા  વાડ
િવતારમા’ ગુપમા’ સરપચીની અર બાબત

આ ગુપમા’ ૪ પોલ સીધા કરને ૬ ગાળાના વાયર
ખે’ચીને  સમારકામ  કર ેલ  છે  પર’તુ  ૧૦  પોલ
બદલવાનુ તથા ૨૦ ગાળાના નવા વાયર બદલવાનુ
કામ જર વહવટ મ’જુર લઇ કરવામા’ આવશે.

અરજદારની રજૂઆત મુજબ બાક રહેતા ૧૦ પોલ
બદલવાનુ તથા ૨૦ ગાળાના નવા વાયર બદલવાનુ
કામ તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

18 કરણા ખીમા કેશરયા એલટ લાઇનના ગાળા બદલવા બાબત ૨૦ ગાળના શેકઇ ઇયુલેટર, શેકલ બોટ, એંગલ
તથા વાયર બદલીને કામ પુણ કરેલ છે.

૨૦ ગાળના શેકઇ ઇયુલેટર, શેકલ બોટ, એંગલ
તથા વાયર બદલીને કામ પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


