
Page 1 of 2

પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 11/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 બગસરા ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.
મો.૯૪૨૮૭૧૦૦૩૧

ધાર-બગસરા  િવતાર  માટે  ૨૨૦ કેવી  સબ
ટેશન ઘણા સમયથી મંજુર થઇ ગયેલ છે તે
તાકાિલક કામ ચાલુ કરવું.

સદર  ક ાય વ ાહ   જ ેટક ો  લ ેવલ ે  પ ે ડ ગ  છ ે .
પીવીસીએલ  તરફે  સદર  બાબતે  કોઈ  કાયવાહ
કરવાની  રહેતી  નથી.  તેમજ  સદર  બાબતે  અવાર
નવાર અિધક ઈજનેર ી જેટકો અમરેલી ને પ
નં.૫૬૦૩/૨૦.૦૯.૧૮, ૫૮૨૨/૦૧.૧૦.૧૮, ૬૦૬૭/૧૦.૧૦.૧૮,
૬૧૧૨/૧૫.૧૦.૧૮,  ૬૨૯૭/૨૫.૧૦.૧૮,  ૬૪૪૧/૦૧.૧૧.૧૮,
૬૫૪૪/૦૫.૧૧.૧૮ અને ૬૬૦૬/૧૩.૧૧.૧૮ થી લેખત ણ
પણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું
એસએસ

2 ચલાલા ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.
મો.૯૪૨૮૭૧૦૦૩૧

૬૬ કેવી મોરઝર સબ ટેશન ઘણા સમયથી
મંજુર થઈ ગયેલ છે તેનું કામ તાકાિલક ચાલુ
કરવું.

સદર  ક ાય વ ાહ   જ ેટક ો  લ ેવલ ે  પ ે ડ ગ  છ ે .
પીવીસીએલ  તરફે  સદર  બાબતે  કોઈ  કાયવાહ
કરવાની  રહેતી  નથી.  તેમજ  સદર  બાબતે  અવાર
નવાર અિધક ઈજનેર ી જેટકો અમરેલી ને પ નં.
૫૫૬૦  ત ા . ૧૯ .૦૯ . ૧૮ ,  ૫૮૨૩ /૦૧ . ૧૦ . ૧ ૮ ,
૬૦૬૩/૧૦.૧૦.૧૮,  ૬૨૯૬/૨૫.૧૦.૧૮,  ૬૪૩૭/૦૧.૧૧.૧૮,
૬૫૪૨/૦૫.૧૧.૧૮ અને ૬૫૮૨/૧૩.૧૧.૧૮ થી લેખત ણ
પણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું
એસએસ

3 ચલાલા ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.
મો.૯૪૨૮૭૧૦૦૩૧

વીરપુર ૬૬ કેવી સબ ટેશન ઘણા સમયથી
મંજુર થઈ ગયેલ છે તેનું કામ તાકાિલક ચાલુ
કરવું.

સદર  ક ાય વ ાહ   જ ેટક ો  લ ેવલ ે  પ ે ડ ગ  છ ે .
પીવીસીએલ  તરફે  સદર  બાબતે  કોઈ  કાયવાહ
કરવાની રહેતી નથી. તેમ છતાં અેની કચેર ારા
જેટકો ને જર કાયવાહ અથે ણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જેટકો / નવું
એસએસ

4 ચલાલા ી ચંદુભાઈ
લાલભાઈ
યાણી મુ.
માધુપુર તા.ધાર

અમારા ચંદુભાઈ લાલભાઈ અને લાલભાઈ
મોહનભાઈ નામના ખેતીવાડ વીજ ડાણમા
એલ.ટ.લાઈન ખુબ લાંબી હોય અમોએ વતં
ાસફમર  મળે  એ  માટે  લોડ  વધારાની
માંગણી કરેલ છે તો અમાર લોડ વધારાની
માંગણી  અવયે  અમોને  વતં  ાસફમર
મુકવા િવનંતી.

લોડ વધારાની અર સંદભે જર થળ તપાસ કર
સદર વીજ ડાણ વાળા હયાત ાસફમર નો લોડ
તેમજ જર વોટેજ રેયુલેશન ચકાસી  ખરેખર
વોટેજ બાબતે કોઈ  હશે તો હયાત ાસફમરનું
બાયફરકેશન કર અલગ ાસફમર મુક લોડ વધારો
મંજુર કરવામાં આવશે.

લોડ  વધારાની  અર  સંદભ ે  ૦.૧૫૦  કમી  નવી
એચટ લાઈન, એક ૨૫ કેવીએ નું નવું ટસી તેમજ
હયાત ૬૩ કેવીએ ટસી ના શીફટગ ની કામગીર
તા. ૨૫.૧.૧૯ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
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5 ધાર-૧ ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.

ાહક ી બેચરભાઈ લમણભાઈ બલદાણીયા
મુ.આંબરડ ને  કલમ ૧૨૬ હેઠળ વીજ ચોર
અંગેનું બીલ આપવામાં આવેલ છે તેમાં રાહત
કર આપવા બાબત.

અરજદારી ને કલમ ૧૨૬ હેઠળ આપેલ વીજ ચોર
અંગેનુ ં  બીલ મયા ને દવસ ૭ (સાત) મા જર
વાંધા અર નાયબ ઈજનેર ી ધાર-૧ ને આપવા
જણાવેલ છે અને નાયબ ઈજનેર ી ધાર-૧ ને અર
સંદભ  ે  ાહકની  રજ ુઆત  સા ંભ  ક ંપની  ના
િનયમાનુસાર જર કાયવાહ સાં સુચના આપેલ છે.

અરજદારી ને કલમ ૧૨૬ હેઠળ આપેલ વીજ ચોર
અંગેના  બીલ બાબતે  જર  વાંધા  અર નાયબ
ઈજનેર ી ધાર-૧ ને આપવા જણાવેલ તે મુજબ
અરજદારે જર અર તા.૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ આપતા ,
નાયબ ઈજનેર ી ધાર-૧ એ અર સંદભે ાહકની
રજુઆત સાંભ યોય રાહત કર આખર આકારણી
બીલ આપેલ જે માય રાખી તા.૧૭.૧૨.૧૮ ના રોજ
અરજદાર ારા વીજબીલ ની રકમ ભરપાઈ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ધાર-૨ ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.
મો.૯૪૨૮૭૧૦૦૩૧

ાહક ી કરસનભાઈ કરમશીભાઈ માળવીયા
મુ.  કોઠા  પીપરયા  ની  વાડ  િવતારની
એલ.ટ.  લાઈનમા  ૧૨  સા ંધા  છે  જે  વાયર
તાકાિલક બદલવા.

અરજદાર ની રજુઆત અવયે સદર થળ પર જર
સવે કર એલ.ટ.લાઈન ના સાંધા વાળા વાયર દવસ
- ૧૫ મા બદલી આપવામાં આવશે.

અરજદારની રજુઆત મુજબ સદર એલ.ટ.લાઈન ના
સાંધા  વાળા  વાયરો  બદલાવી  જર  મેટેનસ
કામગીર પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ધાર-૨ ી લાલભાઈ
વેકરયા, તાલુકા
મુખ, ભારતીય
કસાન સંઘ, ધાર.
મો.૯૪૨૮૭૧૦૦૩૧

૬૬ કેવી રા સબ ટેશન ઘણા સમયથી મંજુર
થઈ ગયેલ છે તેનું કામ તાકાિલક ચાલુ કરવું.

સદર  ક ાય વ ાહ   જ ેટક ો  લ ેવલ ે  પ ે ડ ગ  છ ે .
પીવીસીએલ  તરફે  સદર  બાબતે  કોઈ  કાયવાહ
કરવાની  રહેતી  નથી.  તેમજ  સદર  બાબતે  અવાર
નવાર અિધક ઈજનેર ી જેટકો અમરેલી ને પ નં.
૫૫૬૦  ત ા . ૧૯ .૦૯ . ૧૮ ,  ૫૮૨૩ /૦૧ . ૧૦ . ૧ ૮ ,
૬૦૬૩/૧૦.૧૦.૧૮,  ૬૨૯૬/૨૫.૧૦.૧૮,  ૬૪૩૭/૦૧.૧૧.૧૮,
૬૫૪૨/૦૫.૧૧.૧૮ અને ૬૫૮૨/૧૩.૧૧.૧૮ થી લેખત ણ
પણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું
એસએસ

8 ધાર-૨ ી શામભાઈ
ડાભાઈ ધોરાયા
મુ.દલખાણીયા
તા.ધાર

અમોએ દલખાણીયા ગામે  નવું  ઓઈલ મીલ
વીજ ડાણ લેવા માટે તા.૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ
જર કોટેશનની રકમ ભરપાઈ કર આપેલ છે.
તો  તાકાિલક  સદર  વીજ  ડાણ  આપવા
બાબત.

સદર વીજ ડાણ સંદભે જર લાઈન કામ પુણ કર
૧૫-દવસ  મા  વીજ  ડાણ  શ  કર  આપવામા ં
આવશે.

સદર વીજ ડાણ સંદભે જર લાઈન કામ પુણ કર
તા. ૧૫.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ ડાણ રલીઝ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

9 વડયા ી પુનાભાઈ
નાથાભાઈ ભુવા
મુ. હનુમાન
ખીજડયા
તા.વડયા-કુંકાવાવ

અમારા ખેતર માંથી પસાર થતી એલ.ટ.લાઈન
ના વાયર ખુબ નીચા આવી ગયેલ હોય કોઈ
અકમાત  થાય  તે  પહેલા  તાકાિલક  યોય
કરવું.

સદર બાબતે જર મેટેનસ કામગીર દવસ સાત
મા પુણ કરવામા આવશે.

ખેતર માંથી પસાર થતી એલ.ટ.લાઈન ના ઢલા
વાયરો  ટાઈટ  કર  જર  મેટેનસ  કામગીર
તા.૧૪.૧૨.૧૮ ના રોજ પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 વડયા ી ાગભાઈ
ભીમભાઈ
વૈણવ
મુ.ગીગાસણ તા.
ધાર

અમોએ ગીગાસણ ગામે નવું  ખેતીવાડ વીજ
ડાણ લેવા માટે તા.૦૫.૧૧.૧૮ ના રોજ જર
કોટેશનની રકમ ભરપાઈ કર આપેલ છે. તો
તાકાિલક સદર વીજ ડાણ આપવા િવનંતી.

તમામ  નવા  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  અતામ
અનુસાર િનયત સમય મયાદામાં રલીઝ કરવાનું હોય
છે. અતામ અનુસાર આપનું વીજ ડાણ િનયત
સમય મયાદામાં રલીઝ કરવામાં આવશે.

સદર વીજ ડાણ સંદભે  અતામ અનુસાર ૧૫૦
મીટર નવી એચ.ટ. અને ૧૬ કેવીએ ાસફમર ઉભું
કર તા.૧૫.૦૧.૧૯ ના રોજ ખેતીવાડ વીજ ડાણ
રલીઝ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો


