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

િવભાગીય કચેર : ઉના, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 12/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે એસ ઠાકર કાયપાલક ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૦

રજુ થયેલ ોની સંયા : 16, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 1

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 ઉના શહેર મકવાણા કસન
લાલભાઈ

ઘર વપરાશ નું વીજ ડાણ મળવા બાબત અરજદારે તા: ૨૨.૧૧.૧૮ ના રોજ િનયત ભાવ પક ણી
રકમ ભરેલ છે સદર વીજ ડાણ આપવા માટે ૨ પોલ
ઉભા કરવા પડે તેમ છે જે આગામી ૧૫ દવસ માં
કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર વીજડાણ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ચાલુ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

2 ઉના
ાય-૧

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

ચીખલી ગામમાં જજરત વીજ પોલ તથા વીજ
વાયર બદલાવવા તથા અથગ પાકા કરવા
બાબત.

ચીખલી ગામ ના વીજના િવિવધ ો અંગે મોજણી
કામની કાયવાહ કરવા અંગે નાયબ ઈજનેર ઉના-૧
સુચના આપવામાં આવેલ છે

ચીખલી  ગામે  જજરત  થા ંભલાને  થાને  નવા  ૩
થાંભલાઓ નાખી  આપવામાં  આવેલ  છે.યાં  લાંબી
સિવસ હતી તે જયાએ વચે નવા ૩થાંભલાઓ ઉભા
કરેલ  છે.એલ.ટ.  લાઈનમાં૦.૨૦૦  ક.મી.  કેબલ
નાખવામાં  આવેલ છે.કુલ ૪ નવા અથગ કરવામાં
આવેલ  છે.  કામયા,ભાલીયા  તથાબાભાનીયા
શેરઓમાં જયાં િસંગલ ફેઝ એલ ટ.લાઈન હતી તે
જયાએ  વધારાનો  એક  ફેઝ  દોડાવેલ  છે  જેથી  તે
િવતારોમાંપુરતા દબાણથી વીજ પુરવઠો મળતો થયેલ
છે. આ કામગીર તા.૧/૧/૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ઉના
ાય-૧

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના

તડ ગામમાંથી પસાર થતી જજરત વીજ લાઈન
ખસેડવા બાબત

તડ  ગામમાંથી  પસાર  થતી  જજરત  વીજ  લાઈન
ખસેડવા માટેની મોજણી કામગીર કરવામાં આવેલ છે
જેની તાંિક મંજુર મેળયા બાદ િનયત ભાવ પક
આપવામા ં  આવશે.જે  ભરપાઈ  કયા   બાદ  લાઈન
ખસેડવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

તાજેતર માં  તડ ગામે નવ િનિમત થયેલ ૬૬ કેઈ
સબટેશન અંતગત નવી લક લાઈનો ઉભી કરવા
સમયે સદરહુ િવતાર માંથી પસાર થતી વીજ લાઈનો
દુર કરવામાં આવેલ છે. જેથી ફરયાદ નું હકારામક તા.
૨૫.૧.૧૯ ના રોજ િનરાકરણ થયેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

4 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

અમોા  ગામના  વીજને  લગતા  જુદા  જુદા
ો અંગે

અમોા ગામના વીજને લગતા જુદા જુદા ો સંદભે
અમોા  ખેતીવાડ  ફડરને  ૬૬  કેવી  દાંડ  થી  વીજ
પુરવઠો મળે તે રતે તેનું િવભાજન કરવાની મંજુર
મ ગયેલ છે.

અમોા ગામના વીજને લગતા જુદા જુદા ો સંદભે
અમોા  ખેતીવાડ  ફડરને  ૬૬  કેવી  દાંડ  થી  વીજ
પુરવઠો મળે તે રતે તેનું િવભાજન કરવાની મંજુર
DDUGJY  યોજના  હેઠળ ોજેટ  ન :૨૩૩૦૮૫  થી
મેળવી  એચટ  લાઈન ની  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવેલ  છે.  આમ,  PGVCL  તરફે  કામગીર  પૂણ
કરવામાં  આવેલ છે. પેનલ માટે વતુળ કચેર ારા
માંક ૫૯૩ તા.  ૨૨.૧.૨૦૧૯ થી  GETCO ને ડમાંડ
મોકલી આપવામાં  આવેલ છે.  GETCO તરે  પેનલ
ચાજ થવા સાથે ફડર ચાજ કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
31/03/2019
ફડર િવભાજન
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5 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

અમોા ગામના ખેતીવાડ િવતાર માં દવસનો
પાવર આપવા બાબત.

રાયના એલ.ડ.સી. ના વખતો વખતના માગ દશન
મુજબ પાવર આપવામાં આવે છે.

રાયના એલ.ડ.સી. ના વખતો વખતના માગ દશન
મુજબ પાવર આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

6 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

ખેતીવાડ ફડરમાં આખો ફડર બંધ ના કરતા
યાં  કામ ચાલુ હોય તે િવતાર બંધ કરવા
બાબત

કોઇપણ વીજ ફડરમાં કામ કરતા પહેલા સલામતી ના
ધારા ધોરણો મુબ કામગીર કરવામાં આવતી હોય
છે.જે  તે  થળ પરથી  વીજ પરપથ ની  ભોગોિલક
પરિથિત ને દયાને રાખી ને જર પડે તો જ સંપૂણ
બંધ કરવામાં આવતો હોય છે .

૩ કોઇપણ વીજ ફડરમાં કામ કરતા પહેલા સલામતી
ના ધારા ધોરણો મુબ કામગીર કરવામાં આવતી હોય
છે.જે  તે  થળ પરથી  વીજ પરપથ ની  ભોગોિલક
પરિથિત ને દયાને રાખી ને જર પડે તો જ સંપૂણ
બંધ કરવામાં આવતો હોય છે .

િનકાલ
જનરલ માહતી

7 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

ખેતીવાડ અને યોિતામ માટે અલગ અલગ
ટાફ ની િનમણુંક કરવા બાબત.

યોિતામ તેમજ ખેતીવાડ ફડરોમાં સાતયપૂણ વીજ
પુરવઠો મ રહે તે માટે ઇલેક્કલ આસીટટ ની
િનમણુંક કરવામાં આવતી હોય છે જેથી લાઈન ફોટમાં
જતા બને તેટલા ઓછા સમયમાં વીજ વાહ પૂવવત
કરવામાં આવે છે.

૪ યોિતામ તેમજ ખેતીવાડ ફડરોમાં  સાતયપૂણ
વીજ પુરવઠો મ રહે તે માટે ઇલેક્કલ આસીટટ
ની િનમણુંક કરવામાં  આવતી હોય છે જેથી લાઈન
ફોટમાં જતા બને તેટલા ઓછા સમયમાં વીજ વાહ
પૂવવત કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

8 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

ખેતીવાડ  િવતાર  માં  રહેણા ંક  હેતુ  માટે
આપવામાં આવતા સોગંધનામું માં ખચ થતો
હોય િનયમ હળવા કરવા બાબત.

કંપનીના પવતમાન િનયમ મુજબ ખેતીવાડ િવતાર
માં ખેતી વા ફડર નો જ પાવર આપવાનો હોય છે,
ભિવયમાં અરજદાર જે..વાય. ફડર માંથી પાવર ની
મંગની ના કરે તે માટે સોગંધનામું કરાવવા માં આવે
છે.

કંપનીના પવતમાન િનયમ મુજબ ખેતીવાડ િવતાર
માં ખેતી વા ફડર નો જ પાવર આપવાનો હોય છે,
ભિવયમાં અરજદાર જે..વાય. ફડર માંથી પાવર ની
મંગની ના કરે તે માટે સોગંધનામું કરાવવા માં આવે
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

9 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

રાી ના ૧૨ કલાક પછ ફોટ ઓફસ નો ફોન
ન લાગવા બાબત.

ઉના -૨ પે.વી.ક ારા વીજ ાહકોને  વીજ બીલમાં
ફોટ સેટરનના લેડલાઇન નંબર દશાવવામાં આવેલ
છે  ઉપરાંત અેની કચેર ારા સલામતીના હેતુસર
દરેક ામ પંચાયત લેખતમાં જણાવેલ છે

૬. ઉના -૨ પે.વી.ક ારા વીજ ાહકોને વીજ બીલમાં
ફોટ સેટરનના લેડલાઇન નંબર દશાવવામાં આવેલ
છે  ઉપરાંત અેની કચેર  ારા  સલામતીના હેતુસર
દરેક ામ પંચાયત લેખતમાં જણાવેલ છે,

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

10 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના

ખેતીવાડ  ફડરમાં  એચ.વી.ડ.એસ.  લાઈનમાં
ડ.ઓ. ફયુજ લગાડવા બાબત.

.૭. અમોા ખેતીવાડ ફડરને કસન હત ઉ સકતી
યોજના હેઠળ એચવીડએસ માં પાંતરત કરેલ છે .જે
તે સમયે જર જણાયે નવીન વીજ વાયરો નાખવામા
આવેલ છે .જે તે ખેતીવાડ સેકસનમાં ડઓ મુકવાની
કામગીર હાલ ચાલુ છે.

અમોા ખેતીવાડ ફડરો ને કસન હત ઉ સકતી
યોજના હેઠળ એચવીડએસ માં  પાંતરત કરેલ છે.
સદર ફડરને જરયાત માણે અલગ અલગ સેસન
ડઓ લગાવવાની કામગીર તા.  ૧૫.૧.૨૦૧૮ સુધીમાં
પૂણ કરવામાં આવેલ છે જેથી કરને કોઈ સેકસનમાં
ફોટ થાય તો તે સેસન જ મા બંધ કર અને
સમારકામ કર શકાય.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

વીજ ચેકંગ દરયાન ચેકંગ શીટ ની નકલ
ાહક ને આપવા બાબત. તેમજ ચેકંગ શીટ
ઈજનેર િસવાય ના અિધકારઓં ારા ન ભરવા
બાબત.

થળ પર  વીજ  તપાસણી  સમયે  વીજ  ાહકો  કે
િતિનિધ  બમાં  વીજ  તપાસની  અહેવાલ  વીજ
અિધિનયમ -૨૦૦૩ ારા અિધકૃત કરેલા અિધકાર ારા
જ ભરવામાં  આવે છે.  અને ચેકંગ શીટ ની નકલ
આપવામાં આવે છે, તેમ છતાં કોઈ કચા માં રહ જતું
હોય તો નાયબ ઈજનેર ને સુચના આપવામાં આવેલ
છે.

થળ  પર  વીજ  તપાસણી  સમયે  વીજ  ાહકો  ક ે
િતિનિધ  બમાં  વીજ  તપાસની  અહેવાલ  વીજ
અિધિનયમ -૨૦૦૩ ારા અિધકૃત કરેલા અિધકાર ારા
જ ભરવામાં  આવે છે.  અને  ચેકંગ શીટ ની નકલ
આપવામાં આવે છે, તેમ છતાં કોઈ કચા માં રહ જતું
હોય તો નાયબ ઈજનેર ને સુચના આપવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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12 ઉના
ાય-૨

ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના

િ મેતેનાનસ ની કામગીર યોય રતે કરવા
બાબત.

એિલ  થી  જ ુન  મહના  દરયાન  િ  મોનસુન
મેટેનસ કામગીર કરવામાં  આવતી હોય છે. જેમાં
લાઈન ને નડતર પ ડાઓ કાપી પોલ સીધા કરવા,
ઘાય તથા અથગ રપેરગ કરવા  જેવી  કામગીર
કરવામાં  આવે  છે.  યોય  કામગીર  થાય  તે  માટે
તમામ નાયબ ઈજનેર ને સુચના આપવામાં આવે છે.

તમામ  નાયબ  ઇજનેરોને  પોતાના  તાબા  હેઠળના
ફડરોનું  સમારકામ યોય રતે  કરવા  માટે  અેની
કચેરના  પ માંક:૯૬૧૮  તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૮થી  સૂચના
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ધોકડવા ી પુંભાઈ
વંશ, માન.
ધારાસય ી
ઉના મો.
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

ખીલાવડ  ગામે  વીજ  પુરવઠો  અિનયિમત
મળવા બાબત તેમજ જુદા જુદા અય ો
અંગે

ચોમાસામાં  સમય દરયાન વરસાદ તથા પવન ને
કારણે  વીજ  પુરવઠો  ખોરવાવા  ની  ઘટના  બનવા
પામેલ સદર ફડરને સાગર ખેડું સવાંગી િવકાસ યોજના
હેઠળ  સમારકામ  કામગીર  કરવામાં  આવેલ  અને
તમામ અિધકારઓ તથા કમચારઓ ને િવનતા થી
મોબઈલ પર યુતર આપવાની સુચના આપવામાં
આવેલ છે

ચોમાસામાં  સમય દરયાન વરસાદ તથા પવન ને
કારણે  વીજ  પુરવઠો  ખોરવાવા  ની  ઘટના  બનવા
પામેલ સદર ફડરને સાગર ખેડું સવાંગી િવકાસ યોજના
હેઠળ સમારકામ કામગીર કરવામાં આવેલ અને તમામ
અિધકારઓ તથા કમચારઓ ને િવનતા થી મોબઈલ
પર યુતર આપવાની સુચના આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 કોડનાર-૨ ી મોહનભાઈ
વાળા, માન.
ધારાસય ી
કોડનાર

થલા ગામે વણકર વાસ માંથી પસાર થતી
૧૧  કેવી  વીજલાઈન  બદલાવવા  અંગે  તથા
બોડવા ગામે રહેણાક િવતારમાંથી પસાર થતી
૧૧ કેવી વીજલાઈન બદલાવવા અંગે

થલા ગામે સરપંચ ી ની હાજરમાં ઇદરા આવાસ
િવતારમાં જે લોકો કંપનીનું કાયદેસરનું વીજ ડાણ
ઘરાવે છે યાં કોઇપણ પોલ જજરત કે નમેલા નથી
તેવી જ રતે એબી કેબલના ગાળા ઢલા પણ નથી
તથા બોડવા ગામે રહેણાક િવતારમાંથી પસાર થતી
૧૧ કેવી વીજલાઈન માં  ૧૩ પોલ ( પજેટ ન -
૨૩૮૮૫૩ )થી નવા ઉભા કરવાના થાય છે તથા તેનું
વાયરંગ પણ બદલવું પડે તેમ છે જે આગામી ૩૦
દવસમાં કર આપવામાં આવશે.

થલા ગામે સરપંચી ની હાજરમાં ઇદરા આવાસ
િવતારમાં જે લોકો કંપનીનું કાયદેસરનું વીજ ડાણ
ઘરાવે છે યાં કોઇપણ પોલ જજરત કે નમેલા નથી.
જયારે બોડવા ગામે પી.એસ.સી. પોલ ઉભા કરવાનું
કામ તેમજ ફેકેશન બદલી આપવાનું  કામ તેમજ
રહેણાંક  િવતારમાં  નડતરપ થયેલ લાઈનમાં  ૨૫૦
મીટર કેબલ પણ લગાડ આપવાનું કામ પૂણ કર તા.
૪.૨.૧૯ ના ફરયાદનું િનવારણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 કોડનાર-૨ ી મોહનભાઈ
વાળા , માન.
ધારાસય ી
કોડનાર મો.
૯૨૭૪૮૩૦૩૦૫

શેઢાયા  ગામે  દિલત િવતારમાં  મંજુર  થયેલ
ટસી અંગે

શેઢાયા ગામમાં હાલ કુલ ૫ કેવીએ ના ૪ તેમજ ૧૦
કેવીએ નું ૧ અને ૬૩ કેવીએ નું ૧ ાસફમર આવેલ
છે .જેથી હાલમાં વોટેજનો કોઈ  રહેતો નથી જેથી
નવા ટસી અંગે કોઈ જરયાત નથી.

શેઢાયા ગામમાં હાલ કુલ ૫ કેવીએ ના ૪ તેમજ ૧૦
કેવીએ નું ૧ અને ૬૩ કેવીએ નું ૧ ાસફમર આવેલ
છે .જેથી હાલમાં વોટેજનો કોઈ  રહેતો નથી જેથી
નવા ટસી અંગે કોઈ જરયાત નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 કોડનાર-૨ ી મોહનભાઈ
વાળા , માન.
ધારાસય ી
કોડનાર

મુય રતા પર આવેલ ાસફમર નું થળ
બદલવા અંગે.

મુય રતા પર આવેલ ાસફમર નું થળ બદલવા
માટે DISS કમ અંતગત મોણીકામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.જેની દરખાત મંજુર માટે મોકલવા માટે
નાયબ ઇજનેરી ને સુચના આપવામાં આવેલ છે.

સદર ાસફમરને રતા પર નડતરપ હોઈ અય
ખસેડ આપવાની કામગીર તા.૪/૧/૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત


