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

પેટા િવભાગીય કચેર : ોલ રલ, િવભાગીય કચેર : મનગર ાય, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.બી.કાનાણી - ૯૮૭૯૨૦૧૮૦૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ડે કરણિસંહ તાપિસંહ ૧૨૬ની  કલમ  હ ેઠળ  બી  વખત  િપયા

૧૮૧૮=૦૦ નું આપવામાં આવેલ બલ બાબત
આ બલના ૫૦% રકમ ાહકે ભરપાઈ કરેલ છે અને
બાકની 50% રકમ પૈકની રાહત અપીલ હેઠળ મંજૂર
કરવાંમાં અવશે.

આરજદારને  રજૂ  કરવામાં  આવેલ બલ પૈક ૫૦%
રકમની સમ અિધકાર ારા રાહત મંજૂર કરવાંમાં
આવેલ છે અને બાકના બલની રકમના ૫૦% રકમ
ાહકે તા ૦૪-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 સાપોવાડયા હરબેન
મેઘભાઇ, મુ.ખારવા

સહજ  સોલર  કંપની  ની  એ  કનેકસનની
સોલર  પેનલની  લેટ  તૂટ  જવાથી  િપયા
8568=00 ભરપાઇ કરવા બાબત

કંપની  ારા  થળ  તપાસ  કરેલ  અને  ટેકિનકલ
રપટમાં રોટેટંગ િસટમ બંધ ના કરવાના કારણે
લેટ તૂટ જવાથી લેટના પૈસા વીમા પા ના હોય
ાહકે ભરપાઈ કરવાના રહે છે.

ક ંપની  ારા  થળ  તપાસ  કરેલ  અને  ટેકિનકલ
રપટમાં રોટેટંગ િસટમ બંધ ના કરવાના કારણે
લેટ તૂટ જવાથી લેટના પૈસા વીમા પા ના હોય
ાહકે ભરપાઈ કરવાના રહે છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

3 રમેશભાઈ આંબાભાઇ મુ.
વાંકયા

બાનુંગાર એ ફડરમાં મેઇન લાઇનના જૂના
જજરત વીજવાયર બદલવા અંગે.

સવ ે  કરવી  જરયાત  મુજબના  વાયરો  બદલી
આપવામાં આવસે.

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબ  જર  ૦૩  ગાળાના
વાયરો તા ૧૭.૮.૨૦૧૭ ના રોજ બદલીને ફરયાદનું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સરપંચી મુ. ખગારકા ખગારકા જેવાય ફડરમાં કુલ 07 િવલેજ છે.
આ ફડરનું િવભાજન કરવું.

સવે  કરવી  દરખાત  માટેની  આગળની  કાયવાહ
કરવામાં આવસે.

૧૧ કેવી ખગારકા જે..વાય ફડર ઉપર હાલમાં કુલ
૦૭ ગામો  ડાયેલ  છે  હાલમાં  આ ફડર  ઉપર
1831 કેવીએ લોડ ડાયેલ છે. સદર ફડરનું મહમ
લોડગ  120 એપીયર અને %  HTVR 2.68 છે.
કોઈપણ ફડરના બાયફગેસન માટે 150 એપીયરથી
વધુ અને/અથવા 9% થી વધુ % HTVR હોવા જર
છે. આથી હાલમાં સદર ફડરનું  બાયફરગેશન કરવું
તાંિક રતે શય જણાતું નથી

િનકાલ
ફડર િવભાજન

5 સરપંચી મુ. ખાખરા ખાખરા એ ફડરમાં ખાખરા ગામ છેલે આવે
છે  માટે  પાવર જડપથી રટોર થતો નથી
તથા હેલપર જવાબ આપતા નથી.

થાિનક કચેર ખાતે જર તપાસ કર યોય કરવામાં
આવસે.

ગત  મહનામાં  વધુ  વરસાદના  કારણે  ખેતીવાડ
ફડરોમાં  િવજપુરવઠામાં  િવેપની  સમયા  ઊભી
થયેલ હતી હાલમાં ખેતીવાડ ફડરોમાં િનયિમત ૮
કલાક ૩ ફેઝ અને બાકના સમય માટે િસંગલ ફેઝ
વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. વધુમાં ૬૬
કેવી  ખગારકા  સબ ટેસન ખાતે  ફરજ બવતા
તમામ  ણ  ઇલેક્કલ  આિસટંટને  ફરયાદોના
સમયસર  િનરાકરણ  કરવા  માટે  લેખતમાં  તાકદ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત


