
Page 1 of 2

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

પેટા િવભાગીય કચેર : િસહોર રલ, િવભાગીય કચેર : ભાવનગર રલ, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ બી લા - ૯૮૭૯૨૦૧૯૫૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 િમલનભાઈ કુવાડયા લાઈટ બીલ નું ઓનલાઈન પેમેટ થાય યારે

બીલ ના નાણા મોડા જમા થવા બાબત.
બક સાથે ચચા કયા બાદ આ  નો િનરાકરણ
લાવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 તાપભાઈ મોર ંબાલા ખેતીવાડ ફડર નો હાલમાં ચાલતી
મેટેનસ ની કામગીર પૂણ થયા પછ,તરત
પાવર ચાલુ કરવા બાબત

જેટકો સાથે જર વાતચીત કયા પછ જર સુચના
આપવામાં આવશે.

ંબાળા ખેતીવાડ ફડર ની મરામત ની કામગીર
SKJY કમ અંતગત ચાલુ હોય ૩-ફેઝ પાવર રાી
ના  સમયે  આપવામા ં  આવતો  હતો.  જ ે  જર
કામગીર તા:૮/૮/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ  થયેલ હોય
ખેતીવાડ ફડર ના સમયપક મુજબ ફડરને ૩-ફેઝ
સમય મુજબ પાવર આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 િમલનભાઈ કુવાડયા નેસડા  ખેતીવાડ  ફડર  મા ં  ઘા ંઘણી  રોડ
િવતાર માં ૧૫ ગાળા વીજ વાયર બદલાવવા
બાબત.

સવે કર આગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું નેસડા ખેતીવાડ ફડર માં ઘાંઘણી રોડ િવતારમાં
૧૫ ગાળા વીજ વાયર બદલાવવા માટેની રજૂઆત
અવયે સવે કર જર ૨ ગાળા ના જજરત વાયર,
તા:૧૧/૯/૨૦૧૭ ના રોજ બદલી નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ધરમદાસ કયાણદાસ મારા  િપતા  ગુજર  ગયા હોય,વારસા  એ
પડ શકે તેમ ના હોય મારા િપતા ના નામે
નવા  ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  ની  માંગણી
વીકારવા બાબત.

જર આધાર પુરાવા સાથે ખેતીવાડ વીજડાણ ની
માંગણી કયે કંપની િનયમોનુસાર આગળની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 કરસનભાઈ કલાભાઈ બબસીયા ખાર ગામે મંદર ની જયા માં ૧૧ કે.વી. વીજ
લાઈન નો પોલ નડતર પ હોય,તે ફેરવવા
બાબત.

થળ તપાસ કર પોલ ફેરવવા યોય કરશું. ખાર ગામે નડતર પ પોલ તા: ૧૧/૯/૨૦૧૭ ના
રોજ દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 પાંચાભાઈ કે. ચોહાણ િશહોર તાલુકા ના કરમદયા ગામ ને ાપજ
સ.ડ. માંથી િશહોર ાય સ.ડ. માં ફેરવવા
બાબત

સ.ડ.  ના બાયફક ેશન ના સમયે આ ફેરફાર થઈ
શકે.હાલ  મા ં  ક ંપની  ના  ધારા  ધોરણ  મુજબ  જ
ગામડાઓ નુ  િવભાજન થયેલ  છે.  તેવી  સમજણ
અરજદાર ને આપેલ છે.

િનકાલ
િવલેજ ાસફર

7 પાંચાભાઈ કે. ચોહાણ દેવગાણા  ગામે  ભોજપરા  િવતાર  માં  લો.
વોટેજ પડવા બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું તા:૨૬/૮/૧૭ ના રોજ ભોજપરા િવતાર માં આવેલ બે
ટસી પર લોડ વહચી ને સદર ફરયાદ નુ િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 પાંચાભાઈ કે. ચોહાણ ખેતીવાડ ફડર માં ૩ ફેજ પાવર નો સમય
રાી ના ૧૨:૦૦ થી સવાર ના ૦૮:૦૦ ના
બદલે,દવસે  તથા  સાંજ  ના  સમયે  પાવર
સલાય મળે તે બાબત.

સદર બાબત નીિતિવષયકહોય તેમજ દર અઠવાડયે
ખેતીવાડ ફડર નો સમય બદલાતો રહે  છે  તેવી
સમજણ અરજદારને આપેલ છે.

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે
9 પાંચાભાઈ કે. ચોહાણ ફોટસેટર નો લેડલાઇન ફોન અમુક સમયે

ના ઉપાડવા બાબત.
ફોટસેટર માં જર સુચના આપવામાં આવશે. િનકાલ

રેવેયુ / બીલ
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10 તાપભાઈ મોર ખેતીવાડ ના વીજ બીલ ાહકો ને બ ન
મળવા બાબત.

જે તે સમયે ાહક હાજર હશે તો ાહક ને બીલ
બ આપી  દેવામાં  આવશે  અયથા  વીજ  બીલ
મીટર પેટ ઉપર મુકવામાં આવશે..

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 પાંચાભાઈ કે. ચોહાણ ૬૬ કે.વી. સબ ટેશનો ના લેડલાઇન ફોન
બંધ થવા બાબત.

જેટકો કંપની ને જર સુચના આપી,િનકાલ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
જેટકો


