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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગારયાધાર-૧, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે પી મશ - ૯૯૨૫૨૦૯૨૯૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 મધુભાઈ ેમભાઈ માણીયા ઇ-ઉ છેલા દસ દવસથી બંધ છે. ઉપરની ઓંફસને ણ કરેલ છે. ાહક ને સમવી દધેલ છે કે િસટમ માં ોલેમ

હતો તે સોવ થઇ ગયો છે.
િનકાલ

કનેટવીટ
2 મધુભાઈ ેમભાઈ માણીયા ૨) મધુભાઈ વાળા એ.. ુપ મા એલ.ટ.

લાઈન ના વાયર બદલવા
૨.  એસ.આઈમા  ોજેટ  બનાવી  બદલાવી  દેવામાં
આવશે

તારખ  ૧૪/૦૮/૨૦૧૭  ના  રોજ  અરજદારી  ારા
દશાવેલ વીજ તાર બદલી આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 જનકભાઈ બલર ખોડવદર  િવતાર  ની  ખેતીવાડ  લાઈન
મોરબા એ ફડરમાંથી રદ કર પવતી એ
ફડરમાં ડવી. રવર ોિસંગ હોવાથી.

સાઈટ વીસીટ કરને  આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ સમ અિધકાર પાસેથી
લાઈનકામની તાંિક મંજુર મેળવી દેવામાં આવેલ છે
અને  જ ે  મ ુજબ  લાઈન  કામની  કામગીર  તા.
૧૦/૦૯/૨૦૧૭ પૂણ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

4 જનકભાઈ બલર બેલા  જેવાય મા  પાવર  સલાય રેયુ ંલર
મેઇનટેન થતો નથી.

મેટનસ કર દેવામાં આવશે મેટનસ કર દધું િનકાલ
મેઇટેનસ

5 દામભાઈ લવભાઈ કાોડયા નવું કનેશન લેવા માટે નો-યું સટ મલતું
નથી.લેબ આધારત બાક બલ હોવાથી.

બાક બલનો રપટ મેળવી લોક અદાલતમાં રજુ
કરશે

લેબ રેકડ તપાસી દધું.ાહક નુ મીટર વીજ ચોર
માં બુક થયું છે અને ાહક ની સહ પણ છે.ાહક ને
પૈસા ભરવાના રેહશે.પછ નો-યું સટ મળશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 વીણભાઈ નવાગામ લોટ િવતારમાં લો વોટેજ આવે છે. અલગ ટસી આપવામાં આવશે. તારખ: ૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૦ કેવીએ ાસફમેર
મા ંથી  ૬૩  ક ેવીએ  કર  લો-વોટ ેજ  ના  નુ ં
િનરાકરણ થઇ ગયેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

7 વીણભાઈ નવાગામ જેઠાભાઈ પાભાઈ ટોટાને નવું કનેશન ઘર
વપરાશનું મેળવવા બાબત

બાક લેણી રકમ હોવાથી લોક અદાલતમા રજુ કરાશે બાક  લેણી  રકમ  હોવાથી  લોક  અદાલતમા  રજુ
કરવામાં હતો પરંતુ ાહક લોક અદાલત માં હાજર
રેહેલ  નથી.  જેથી  આગામી  લોક  અદાલત તારખ
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ હાજર રહેવા અરજદારીને
નોટસ પ નં : ૪૮૦૩ તારખ : ૨૧-૦૮-૨૦૧૭ ના
રોજ પાઠવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

8 મધુભાઈ ેમભાઈ માણીયા ાહક ગારયાધાર ૧ ના હોય, તેમની ૧૧ કેવી
લાઈન ગારયાધાર ૨ ની છે. ફડર ફોટ હોય
યારે સંપક કરવામાં વાંધો આવે છે

ગેગ વીચ મૂક દેવાશે ગેગ વીચ મૂક નું િનરાકરણ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

9 મગનભાઈ { ખેડૂત કશાન
સંઘના }

સ.ડ.  નુ ં  મહેકમ ઘણા  વષ  જુનુ ં  છે  અને
લાઈનની લંબાઈ અને ટસી ની સંયા વધતી
ય છે તે કારણે ાહકની ફરયાદ િનવારણમા
ઘણી વાર લાગે છે.

મહેકમ વધારવાની માગ હાલ પેટા િવભાગીય કચેરને પૂરતા માણમાં ટાફ
આપેલ હોય તમારા ોના િનકાલ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

10 મગનભાઈ { ખેડૂત કશાન
સંઘના }

જેવાયના ટસી બદલવા માટે એલ.સી. લે
યારે છેલા ગામ સુધી પહોચતા વાર લાગે છે.

ગેગ વીચ મૂક દેવાશે ગેગ વીચ મૂક હતી હવે થી વીચ કાપી ને કામ
કરશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


