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

પેટા િવભાગીય કચેર : ધાર-૧, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મનસુખભાઈ પી.ભુવા, પૂવ

ધારાસય ી, ધાર
મો.૯૮૭૯૬૨૩૦૦૭

ખેતીવાડ  અને  યોિતામ  ફડરોમાં  અવાર
નવાર ફોટ થયા કરે છે. જેથી તમામ ફડરોનું
યોય મેટેનસ કરાવવું.

હાલ સરદાર કૃષી યોિત યોજના અંતગત ખેતીવાડ
ફડરોમાં મેટેનસ ગિત હેઠળ છે. તમામ ફડરોમાં
મેટેનસ ની કામગીર પૂણ કરતા ઘણો સમય લાગે
તેમ હોય તેમ છતાં વારાફરતી તમામ ફડરોનું યોય
મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

ધાર-૧ સબ ડવીઝન હેઠળ ૩ યોિતામ તેમજ ૮
ખેતીવાડ ફડર આવેલ છે. જે માટે ખાતાકય તેમજ
આઉટ સોિસંગ થી પણ કામગીર ચાલુ રાખી લોકોને
અિવરત વીજ પુરવઠો  મ રહે  તે  માટે  સતત
મેઇટેનસ કામગીર ચાલુ રાખવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી અરિવંદભાઈ ગોરધનભાઈ
વેકરયા, મુ.વેકરયા પરા, ધાર
મો.૯૪૨૮૦૪૦૬૦૧

હાલ છતડયા ફડરને માણાવાવ, મોરઝર સાથે
ડેલ  હોય  જેથી  લાઈનની  લંબાઈ  વધી
જવાના લીધે ફોટ વધુ થાય છે તો છતડયા
ગામને વતં ફડર કર આપવા બાબત.

હાલ  વધુ  વરસાદ  અને  પવનના  લીધે  છતડયા
ફડરમાં  વારંવાર  ફોટ  સયેલ.  અગાઉ  કયારેય
છતડયા ફડરમાં પાવર બાબતે કોઈ  ઉપિથત
થયેલ નથી. તેમ છતાં રજુઆત સંદભે યોય સવે
કરવામાં આવશે અને તાંિક રતે શય હશે તો નવા
ફડર બાબતે  દરખાત તૈયાર કર મંજૂર  મેળવી
કંપની િનયમ મુજબ આગળની કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

છતડયા  ફડરની  િવભાજન માટેની  લાઈન જંગલ
િવતારમાંથી પસાર થતી હોય અને ફડરમાં  હાલ
પાવર બાબતે  કોઈ  ન હોય તેમજ ફડરનો
વીજભાર  ૧૫૦ એપીર  સુધી  સીિમત રેહેતો  હોય
તાકાિલક િવભાજન ની જરયાત રહેતી નથી.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

3 ી જેઠાલાલ િગરધરલાલ રાવળ,
મુ.વૃદાવન સોસાયટ, ધાર.

અમારા  ૮૩૪૫૧/૦૨૮૧૨/૩  ાહક  નંબર  વાળા
વીજ ડાણ નું  મીટર ફાટ ફર ગયેલ છે
અને બીલ વધુ આવેલ છે તો આ બાબતે
ઘટતું કરવા બાબત.

સદર વીજ ડાણ વાળા વીજમીટર નું લેબ પરણ
થઇ ગયેલ છે તેમજ લેબ પરણ દરયાન સદર
મીટર ૧૦% ફાટ માલુમ પડેલ છે.અને એ મુજબ
ાહકનું વીજબીલ પણ રવાઈઝ કર આપેલ છે.

સદર  વીજ  ડાણનો  રેકડ  ચકાસતા  અરજદારને
આપવામાં  આવેલ  રવાઇઝ બીલ યોય  હોય  જે
અરજદારને  જણાવેલ  છે  અને  અરજદાર  ારા
તા.૦૧.૦૮.૧૭ ના રોજ વીજબીલની મુળ રકમ પૈક
૫૦ % રકમ ભરપાઈ કર આપેલ છે અને બાકની
રકમ ૧ મહનામા ભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ી લાલભાઈ બટુકભાઈ
સોલંક, મુ.વાઘપરા, ધાર.
મો.૯૮૭૯૦૭૭૭૬૫

વાઘપરા િવતારમા મારા ઘર પાસે  આવેલ
એલ.ટ.લાઈનના ખુલા  તારને  બદલે  કેબલ
નાંખવા બાબત.

સદર થળ પર જર સવે  કર ખુલા તારવા
એલ.ટ. લાઈનમા કેબલ નાંખી આપવામાં આવશે.

અરજદારની  રજુઆત  મુજબ  થળ  તપાસ  કર
તા.૦૧.૦૮.૧૭  ના  રોજ  એલ.ટ.લાઈન  મા  ખુલા
તારના બદલે એરઅલ બંચ કેબલ નાંખી કામગીર
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી મુકેશભાઈ નાથા પીલુંકયા,
મુ.વાઘપરા, ધાર

વાઘાપરા િવતારમા અમારા ઘર પાસે આવેલ
એલ.ટ.લાઈનના તાર ખુલા હોય અને તાર
તૂટે તો અકમાત થાય તેમ હોય તારને બદલે
કેબલ નાંખવો.

સદર થળ પર જર સવે  કર ખુલા તારવા
એલ.ટ. લાઈનમા કેબલ નાંખી આપવામાં આવશે.

અરજદારની  રજુઆત  મુજબ  થળ  તપાસ  કર
તા.૦૧.૦૮.૧૭  ના  રોજ  એલ.ટ.લાઈન  મા  ખુલા
તારના બદલે એરઅલ બંચ કેબલ નાંખી કામગીર
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી લાલભાઈ વેકરયા, કસાન
સંઘ મુખ, ધાર.

આંબરડ રોડ પર રોડ ોસ ફડરની લાઈનમા
ગાડગ કરવા બાબત.

રજુઆત મુજબના  થળ  પર  જર  ગાડગ  કર
આપવામાં આવશે.

રજુઆત  મુજબના  થળ  પર  જર  ગાડગ  તા.
૨૪.૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી હરભાઈ ગોબરભાઈ દાફડા,
મુ.ધાર મો.૯૦૩૩૩૩૩૪૮૯.

ડાંગાવદર  ફડરમા  કૃષી  ફામ  પાસે  આવેલ
અમારા  ખ ેતીવાડ  વીજ  ડાણ  વાળ ુ
ાસફમર કૃષી ફામની માિલકની જયા માંથી
અય થળે શીટ કરવા બાબત.

રજુઆત સંદભે જર થળ તપાસ કર તાંિક રતે
શય હશે તો સદર ાસફમર અય જયાએ શીટ
કર આપવામાં આવશે.

જર તાંિક મંજૂર મેળવી તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ના
રોજ  ાસફમર  શીટ  કર  ફરયાદ  નુ ં  િનવારણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
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8 ી ભૂપતભાઈ વાળા, લા
પંચાયત સય, ધાર

વાઘાપરા િવતાર અગાઉ ઝૂપડ પી યોજના
હ ેઠળ  લાઈન  ઉભી  કર   વીજ  ડાણ
આપવામાં આવેલ હતા. જે થોડા સમય બાદ
કોઈ યિત ારા ફરયાદ થયે સદર લાઈન ના
તાર ફરથી ઉતાર લેવામાં આવેલ છે. તો આ
બાબતે યોય તપાસ કર ફરથી ડાણ કરવું.

રજુઆત સંદભે  જર  રેકડ  ચકાસણી અને  થળ
તપાસ કર તેમજ સદર કેસની આખી િવગત ણી
કંપનીના િનયમ મુજબ આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

જે  તે  યિત ની માિલકના લોટ ઉપરથી વીજ
લાઈન  પસાર  થતી  હોય  તેઓની  રજુઆત  ના
અનુસંધાનમાં વાયર ઉતાર અય જયાએ થી હયાત
વીજ ાહકોને વીજ પુરવઠો આપવામાં  આવેલ છે
જેથી હવે કોઈ ફરયાદ રહેતી નથી

િનકાલ
નવા કનેકશન


