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

પેટા િવભાગીય કચેર : મધપુર વેટ, િવભાગીય કચેર : મધપુર, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 20/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આઈ.એમ.મોઢ - ૯૯૨૫૨૧૦૧૨૪

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 ી સતાપર યુવક મંડળ સતાપર ગામે  અલગ ટાઉન ફડર  આપવા

બાબત.
૧૧ કેવી ઉદેપુર JGY ફડરમાં ણ ગામો ડાયેલા છે.
કુલ ૨૦ ટસી છે. જેમાં ના સતાપર ના લોકલ ના
ફત ૮ ટસી છે. અને મહમ વીજભાર (મેસીમમ
એપીયર) ૨૩ એપીયર છે. તાંિક રતે અલગ ફડર
શય નથી.

૧૧ કેવી ઉદેપુર JGY ફડરમાં ણ ગામો ડાયેલા છે.
કુલ ૨૦ ટસી છે. જેમાં ના સતાપર ના લોકલ ના
ફત ૮ ટસી છે. અને મહમ વીજભાર (મેસીમમ
એપીયર) ૨૩ એપીયર છે. તાંિક રતે અલગ ફડર
શય નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 ી સતાપર યુવક મંડળ સતાપર  ગામે  સતાપર  ફડરમાં  ખેતીવાડ
કનેશન માટે  અલગ અલગ ટસી મુકવાનું
કામ (HVDS) પૂં કરવા બાબત.

સતાપર  ખેતીવાડ  ફડરમાં  પોલ  ઉભા  કરવાની
કામગીર માહે માચ-૧૭ માં પૂણ કરેલ છે. યારપછ
ફેકેશન મટરયલ શટેજ હોવાથી કામગીર બાક
રહેલ  છે.  જે  જર  મટરયલ  મયે  પૂણ  કર
આપવામાં આવશે.

હાલ મધપુર વેટ પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ
આવતા  ૧૧  સતાપર  એ  ફડરમા ં  HVDS  ની
કામગીર માટે કુલ ૧૧૫ નંગ નવા ાસફમર ઊભા
કરવાની મંજૂર મળેલ છે. જે અવયે તમામ ૧૧૫
વીજ  ાસફમર  અને  તેને  અનુપ  ૧૧  કે.વી.
લાઇનના વીજ થાંભલા ઊભા કરવાનું કરવાનું કામ
પૂણ કરેલ છે. સદર કામ વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં પસંદગી
પામેલ હોય વષના અંત સુધીમાં સદર કામગીર પૂણ
કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
કમ

3 ી સતાપર યુવક મંડળ સતાપર ગામ ના ખેતીવાડ ુપ માં જજરત
વીજ ઉપકરણો બદલવા બાબત.

મધપુર વેટ પેટા િવભાગીય કચેર ના પ
માંક JJW/ટેક/૧૯૯૭ તા. ૨૧.૦૬.૨૦૧૭ મુજબ ુપ
વાઈઝ  અરઓ કરવી  તથા  સવ ે  માટે  ાય
ટાફનો  સંપક  કર  સવ ે  કરાવવા  ણ કરવામાં
આવેલ છે.  જે  જર સવે  કર કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ખેતીવાડ  ુપ ના  સવ ે  કરતા  આશરે  ૫.૪  કમી
જજરત વાયર બદલવાની જરયાત જણાયેલ છે.જેની
મંજુર ોજેકટ નંબર ૧૮૭૫૮૩,૧૯૦૩૭૩,૧૯૦૩૭૮ થી
મેળવેલ છે. જેનો આંદાત ખચ . ૧૭૨૨૬૮ થાય
છે. સદર કામગીર તા. ૪.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી સતાપર યુવક મંડળ સતાપર  િવતારમાં  ૧૧  કેવી  તથા  એલ.ટ
લાઈનો ના ોિસંગમાં  લાટક કોટેડ  ગાળા
નાખવા બાબત.

સતાપર િવતારમાં ૧૧ કેવી JGY તથા AG ફડરોના
ોિસંગ ના સવે ની કામગીર કરાવી લીધેલ છે. કુલ
૩૦  લોકેશન  પર  જર  મજુર  મયે  (અંદાત
સમયગાળો  ૩  થી  ૪  માસમા ં  )  કામગીર  પૂણ
કરવામાં આવશે.

યોિતામ  અને  એ  ફડરોના  અલગ  અલગ
થળોએ  આવેલા  ોિસંગો  જરયાત  મુજબ  દુર
કરવામાં આવતા હોઈ છે.જે અંતગત સતાપર વાડ
િવતારમાં જુદા જુદા થળોએ કુલ ૧૮ નંગ ોિસંગ દુર
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ચીફ ઓફસર મધપુર
નગરપાિલકા, મધપુર.

શહેરના રતાઓ પર નડતરપ ઇલેક્ક પોલ
ખસેડવા બાબત.

તા. ૩૦.૦૪.૨૦૧૫ના નગરપાિલકા ના પ મુજબના
૩૨ લોકેશન ના કુલ નંગ - ૪૪ પોલ ખસેડવાના હતા.
જેમાંના ૧૪ લોકેશનો ના કુલ નંગ – ૨૦ પોલ ખસેડ
આપેલ છે. જેમાંના ૭ લોકેશનો ના કુલ નંગ  – ૮
પોલમાં વાંધો હોવાથી ખસેડ આપેલ નથી. જેમાંના
૧૧  લોક ેશનો  ના  ક ુલ  ન ંગ  –  ૧૬  પોલ  ખસેડ
આપવાના બાક છે. જે કામગીર ઓગટ માસના
અંત સુધી  પૂણ  કરવામાં  આવશે.  ઉપરોત યાદ
િસવાય ના ૧૧ લોકેશનો ના કુલ નંગ  – ૨૦ પોલ
ખસેડ આપેલ છે.

તા. ૩૦.૦૪.૨૦૧૫ના નગરપાિલકા ના પ મુજબના
૩૨ લોકેશન ના કુલ નંગ - ૪૪ પોલ ખસેડવાના હતા.
જેમાંના ૧૪ લોકેશનો ના કુલ નંગ – ૨૦ પોલ ખસેડ
આપેલ  છ ે .  યારબાદ  બાક  રહ ેતા  ૨૪  વીજ
થાંભલાઓ તા.૮.૯.૨૦૧૭  ના  રોજ  ફેરવીને  નું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.  વધુમાં  ઉપરોત યાદ
િસવાય  ના  અય  ૧૧  થળના  ક ુલ  ૨૦  નંગ  –
નડતરપ વીજ થાંભલા પણ ખસેડ આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચ ી, ઉદેપુર ામ
પંચાયત.

૧૧ કેવી ટબીનેશ ફડરના બે ભાગ કર નવા
સતાપર  સબ  ટ ેશન  મા ંથી  નવો  ફડર
બનાવવા બાબત.

૧૧ કેવી ટબીનેશ ફડર હાલ ૬૬ કેવી વાસલીયા
સબટેશન માંથી નીકળે છે. જેનો મહમ વીજભાર
(મેસીમમ એપીયર) ૯૦ એપીયર છે. જેથી નવો
ફડર બનાવવો તાંિક રતે શય નથી.

૧૧ કેવી ટબીનેશ ફડર હાલ ૬૬ કેવી વાસલીયા
સબટેશન માંથી નીકળે છે. જેનો મહમ વીજભાર
(મેસીમમ એપીયર) ૯૦ એપીયર છે. જેથી નવો
ફડર બનાવવો તાંિક રતે શય નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન


