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

પેટા િવભાગીય કચેર : સણોસરા, િવભાગીય કચેર : ભાવનગર રલ, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી ડ એન પટેલ - ૯૮૭૯૨૦૧૯૯૨

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

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 બાવચાંદભાઈ લબાણી, સદય

લા પંચાયત ભાવનગર
પી..િવ.સી.એલ.  ના  લેડ  લાઈન  ફોનમાં
ધીમો અવાજ આવવાની ફરયાદ

ફોન તથા બી.એસ.એન.એલ.ની લાઈનમાં ફોટ હોય
બીએસએન એલ ારા ફોન બદલાવી આપેલ છે અને
લાઈન રપેર કર હાલમાં નું િનરાકરણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

2 સરપંચી પાડાપાણ ામ
પંચાયત

પાડાપાણ ફડરમાં ફોટમાં રહેવા બાબત અને
ફોટમાં હોય યારે ફડર વીચ કાપીને ચાલુ
રાખવામાં આવે છે જેથી પાછળના ાહકોને ી
ફેઈજ વીજ પુરવઠો મળતો નથી અને સદર
ફડરમાં  જરયાત  મુજબ  મેટેસ  કરવા
બાબત

પાડાપાણ ફડરમાં વીચ કાપીને પાવર સલાઈ ચાલુ
ન રખાવવા જેતે લાઈન ટાફને સુચના આપેલ છે
તથા  સદર ફડરના  મેટેનસની  માટે  યોય સવે
કરાવી કામગીર દવસ ૩૦ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

તા:૧૮/૮/૨૦૧૭ અને ૨૫/૮/૨૦૧૭ ના રોજ પાડાપાણ
ખેતીવાડ ફડર ની મરામત ની કામગીર પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ગોકુલભાઈ આલ સદયી
તાલુંકા પંચાયત િશહોર

મા  સરપંચ  સણોસરા  ી  ઘનયામભાઈ
બાલાભાઈ લબાણી ને  જે  તે  સમયે  વોટર
વકસ કનેશનમાં પાવર ચોરનું બલ ૯ લાખ
િપયાનું બલ ખોટરતે આપવામાં આવેલ જે
તેમની રજૂઆત મુજબ ફકત મોટર ચેક કરવા
પૂરતુ ં  લીધેલ  હોય  સદર  બલ  રદ  કરવા
બાબત

સદર કેસ ૧૩૫ કલમ હેઠળ હોઈ કાયદાકય ગવાઈ
હોય કટ િસવાયઅય ને સદર બીલ માફ કરવાની
સા પીવીસીએલ ને નથી તેવી સમજણ અરજદાર
ને આપેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

4 ગોકુલભાઈ આલ સદયી
તાલુંકા પંચાયત િશહોર

સણોસરા  ગામમા ં  લોખંડના  ગડ ર  પોલ
બદલાવવા  બાબત

સણોસરા ગામમાં અગાઉ કરેલ સવે મુજબ કુલ ૨૩
પોલ બદલાવવાના થતા હતા જેમાંથી કુલ ૨૦ પોલ
અગાઉ બદલી નાખેલ છે ૩ પોલ બાક છે જે કામ
ગતી હેઠળ છે

સણોસરા ગામમાં અગાઉ કરેલ સવે મુજબ કુલ ૨૩
પોલ બદલાવવાના થતા હતા જેમાંથી કુલ ૨૦ પોલ
અગાઉ બદલી  નાખેલ છે  વધુના  બી ૩ પોલ
તા:૧૦/૯/૨૦૧૭ ના રોજ દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 કરમભાઈ હકુભાઈ ગામ
સરકડયા

સદર  અરજદારને  વીજચોરનુબલ  આપવામાં
આવેલ, યાર બાદ થોડા સમય બાદ ફરથી
બીજું વીજચોર નુ બલ આપવામાં આવેલ જે
બાબત

સદર અરજદાર ારા સદર મૌખક ફરયાદ કરેલ છે
પર ંત ુ  ત ેના  કોઈ  આધાર  પુરાવા  થળ  ઉપર
આપવામાં આવેલ નથી જેના આધાર પુરાવા અે
રજ ુ  કય  ેથ ી  જ ે  ચકાસી  આગળની  કાય વાહ
િનયમોનુસાર  કરવામાં  આવશે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

6 િવનોદભાઈ હરાભાઈ ભલાણી,
ગામ – ઈરયા

બ ે   દ વ સ  પ હ ે લ ા  ત ે મ ન ા  ઘ ર ે થ ી
પી.જ.િવ.સી.એલ ના  માણસો  િમટર  ઉતાર
ગયેલ

તેમના ઘરેથી વીજ ચેકગમાં કલમ ૧૩૫ હેઠળ વીજ
ચોર પકડાયેલ હોય િમટર,  સિવસ ઉતાર જમા
કરેલ છે જે અરજદારને સમજણ આપેલ છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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7 ગોકુલભાઈ આલ સદયી
તાલુંકા પંચાયત િશહોર

ખેડ ૂત  પાસે  થાભલા  તેમની  વાડ  સુધી
પહોચાડવા માટે કહેવામાં આવે છે.

જે બાબતે હાલ સરકારી માંથી હવે પછથી સદર
ફરયાદો માટે જેતે કોાટર ઉપર કડક કાયવાહ
કરવા આદેશ કરવામાં આવેલ છે હવે પછથી આવા
કોઈ    આવે  તો  તેની  લે ખત  ફરયાદ  સબ
ડવીજન કચેરમાં અંને તેની નકલ ઉપર કચેરમાં
આપવી

િનકાલ
કચેર સંબિધત

8 સરપંચી, સરકડયા ામ
પંચાયત

ગામમાંથી પસાર થતી એચ.ટ લાઈન ફેરવવા
બાબત.

સદર  ફરયાદ  બાબતે  તાલુકા  િવકાસ  અિધકારના
ભલામણ પ લેવા સરપંચ ીને સૂચન કરેલ છે
તથા સદર ભલામણ પ આયેથી સરપંચીને સાથે
રાખી ઇટ સવે કર તેની તાંિક મંજૂર ઉપલી
કચેરથી મેળવી આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે

સરકડયા ગામ માંથી પસાર થતી આશરે ૧૦૦ મીટર
ભારે  દબાણની અને ૧૮૦ મીટર હળવા દબાણની
વીજ લાઈન અને ૧૦૦ કેવીએ ના વીજ ાસફોર
સેટરને સરકારીની ડઆઈએસએસ -રલ યોજના
હેઠળ તાંિક સવેની કામગીર કર જર વહવટ
મંજુર તાલુકા િવકાસ અિધકાર પાસે થી મેળવી ને
સમ અિધકાર પાસેથી તાંિક મંજુર તારખ : ૧૯-
૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ ટ.એસ નં : ૭૩૮૫ થી મેળવી
લેવામાં આવેલ છે. હવે વીજ લાઈન ફેરવવા માટેની
કામગીર  ક ંપનીના  સમયમયા દામા ં  પૂણ  કર
આપવામાં  આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

9 સરપંચી, પાંચતલાવડા ામ
પંચાયત

ગામમાંથી પસાર થતી એચ.ટ લાઈન ફેરવવા
બાબત.

સદર  ફરયાદ  બાબતે  તાલુકા  િવકાસ  અિધકારના
ભલામણ મળેલ જે અવયે સરપંચી ને સાથે રાખી
ઇટ સવે કરેલ તેની તાંિક મંજૂર માટે ઉપલી
કચ ે ર મ ા ં  મ ોકલાવ ેલ  જ ે  મ ંજ ૂ ર   મય ેથ ી
નીયોમોનુંસારની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર કામગીર નો ોજેટ ડ.આઈ.એસ.એસ. કમ
અંતગત મંજુર મળેલ છે. આથી ગામ માંથી પસાર
થતી લાઈન િશટંગ ના  નુ િનવારણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

10 સરપંચી, પાંચતલાવડા ામ
પંચાયત

અય  એક  અરજદારના ં  વીજ  બીલમા ં
 હસાસબમા ં  ભ ૂલ  હોવા  બાબત ે

જેતે  અરજદારને  હાલમાં  તેમની પાસે  તેમના વીજ
બલ કે આધાર પુરાવા સાથે લાવેલ ન હોઈ જેતે
વીજ  બલ  સાથે  અેની  કચેતીમાં  સપક  કરવા
જણાવેલ છે

અરજદારને વીજબીલ ની ગણતર સમવેલ અને
વીજ બીલ અંગે ની ફરયાદ નં સુખદ િનવારણ કરેલ
છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

11 રમેશભાઈ લબાણી ગામ
સણોસરા

ખેતીવાડ ફડર ફોટમાં હોય યારે વચેથી
વીચ કાપી પાવર ચાલુ રાખવામાં આવે છે
જેથી  પાછળના  ાહકોને  આઠ કલાક  કરતા
ઓછો પાવર મળે છે

ખેતીવાડ ફડરમાં વીચ કાપીને પાવર સલાઈ ચાલુ
ન રખાવવા જેતે લાઈન ટાફને સુચના આપેલ છે
અને ફોટમાં હોઈ યારે ફડર એટેડ કરવા માટે
બન જર ફડર ચાલુ ન રખાવવું કે જેથી પાછળના
દરેક ાહકોને પુરો પાવર મ શકે તે માટે સુચના
આપેલ છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

12 ગોકુલભાઈ આલ સદયી
તાલુંકા પંચાયત િશહોર

સણોસરા પી..િવ.સી.એલ. કચેર ારા આપેલ
૧૩૫ કલમ હેઠળના િવજચેકંગ ના  બલોની
પુન : સમીા કરવા ઈએ મોટા ભાગના
બીલો ખોટા અપાયેલ છે જે રદ કરવા ઈએ

૧૩૫ કલમ હેઠળના વીજ ચેકંગના બીલો જે આપના
કહેવા મુજબ ખોટા આપેલ છે જેના સપૂણ આધાર
પુરાવા  સાથે  લેખત  ફરયાદ  કરવા  અરજદારને
જણાવેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


