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

પેટા િવભાગીય કચેર : િવંછયા, િવભાગીય કચેર : જસદણ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી. જે. મહેતા – કાયપાલક ઈજનેર, જસદણ િવભાગીય કચેર – ૯૬૮૭૬૬૨૦૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી મનુભાઈ કાળાભાઈ પાંચાણી

–ગામ:આંબરડ
તા.જસદણ ગામ આંબરડ  ના  ી  મનુભાઈ
કાળાભાઈ  પાંચાણીના  લોડ  વધારાનુ ં  કામ
થયેલ  નથી.  જેના  િપયા  મે-૨૦૦૯  મા
ભરપાઈ કરેલ છે પરંતુ  આ ાહક નંબરમાં
લોડ  વધારો  આપેલ  આ  નથી  જ ે  આપ
સાહેબને યોય કરવા સા.

સદર ાહ્ીની રજુઆતના અનુસંધાને ાહકના લોડ
વધારા  માટે  વત ુળ  કચેરએ ટકટ  નંબર  PG-
202142 થી ૨૦૦૯ થી લોડ વધારો આપવા માટે
દરખાત કરવામાં આવેલ છે.

સદર ાહ્ીની રજુઆતના અનુસંધાને ાહકના લોડ
વધારો તારખ ૨૪.૮.૨૦૧૭ નારોજ ાહકના માગેલ
લોડ વધારા મુજબ ાહક નંબર ૮૧૮૬૦૦૭૫૮૪૩ માં
૩ એચપી થી વધાર ૫ એચ પી કર દેવામાં આવેલ
છે.આમ ાહકની સમયાનું  શ્ંતોશ કારક િનરાકરણ
કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ી દુમાંદયા પાબેન
સવશીભાઇ

૧૯૮૯ મા ખેતીવાડ કનેશનની માંગણી કરેલ
હતી.  જેમા ં  અમારે  અયાર  સુધી  અમોને
કનેશન આપવામાં આવેલ નથી. અને અમાર
સાથે ચાર થી પાંચ ખેડૂત ફમ અમે બધાએ
સાથે ભરેલ જેઓને કનેશન મ ગયેલ છે.
પરંતુ અમોને આ સાલનું કનેશન આપવામાં
આવેલ નથી. ટૂંકમાં અયારે ૨૦૧૧ ના વારાના
કનેશન  આપી  દેવામા ં  આવેલ  છે.  પરંતુ
અમોને  ૧૯૮૯  મા  ભરેલ  કનેશન  અમોને
આપવામાં આવેલ નથી. તો યોય કાયવાહ
કર ઘટતું કરવા િવનંતી.

સદર  અરજદારની  રજુઆતના  અનુસંધાને  ઓફસ
રેકડ દતાવેક પુરાવા તેમજ થળ તપાસ કર
વડ  કચેરએથી  મજુર  મળવી  ખેતીવાડ  વીજ
ડાણ આપવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે. હાલમા
ખેતીવાડ વીજડાણ આપવાનું  ૨૦૧૧ ના વષ નું
ચાલુ હોય અરજદાર ૨૨ વષ પહેલાની અર અંગે
રેકડ તપાસણીઅને  રેકડ ઉપલધતા ના આધારે
વડ કચેર ારા મંજૂર મયેથી કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

અરજદારની  માંગણી  ખુબજ  જૂની  હોય,  હાલમાં
ખેતીવાડ વીજ ડાણની કાયવાહ કર શકાય નહ.
તેમજ અરજદારી ારા સી..આર.એફ. માં  નંબર
૯૨/કયું-૦૨/૧૭-૧૮ થી ફરયાદ કરેલ છે. જે યાિયક
બાબત હોય હાલમાં કોઈ પણ કાયવાહ કર શકાય
નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 ી બાવળયા દવભાઈ
વાભાઈ –ગામ:મોઢુકા

અરજદારી િવંછયા તાલુકાના મોઢુકા ગામ રહે
છે જેમની રજૂઆત છે કે  –મારે ખેતીવાડ ૩
ફેઇજ કનેશન છે અને જેમાં મારા ખેતીવાડ
કનેકશનમા આજદન સુધી મીટર બીલ આવેલ
નથી જે અંગે મે કચેરમાં ણ પણ કરેલ છે
હાલ મને મારા ખેતીવાડ થળ પર કચેર
ારા  મીટર બીલ મળે  તેવી  યવથા કર
આપવા મેહરબાની કરવી.

PRT-145  તા  ઓટો-નવે  ૨૦૧૫  Billed  In
Dec-2015  તા ં   .૭ .૮૪  જમા  છ ે  છતા ં
ડસે—યુ.-૨૦૧૬ Billed In ફેુ.૨૦૧૬ મા ાહકનું
કનેકશન  “X” કર નાખવામાં  આવેલ છે ાહકની
રજુઆતના અનુસંધાને ઓફસ રેકડ તપાસી નાયબ
ઈજનેર િવંછયાના અભાય સાથે થળ તપાસ કર
જર મંજૂર માટે કનેકશન ચાલુ કરવા અથે વડ
કચેરએ મોકલવામાં આવશે.

સદર રજૂઆતના અનુસંધાને અરજદારીના ખેતીવાડ
વીજ ડાંણનું વીજ બલ ચાલુ કરવા માટે ની મંજૂર
વાડ  કચેર  ારા  મ ગયેલ છે  તથા જે  માટે
ાહકનુ ં  વીજ  ડાણ  "X"  TO  "NORMAL"
કરવામાટેની એસ આર નંબર (9973759) જનરેટ
કર  દધેલ  છે  તથા  હવે  પછના  બલમાં  સદર
ાહકનું વીજ બલ ચાલુ થઈ ય તે માટેની યા
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ી રમેશભાઈ ભુપતભાઈ કો ી  રમેશભાઈ  ભુપતભાઈ  કો  નામનુ ં
ખેતીવાડ કનેશન છે.  પરંતુ  પહેલા અમોને
બલ આવતું નહોતું જે બલ ન આવતું તેની
બાક રકમ ૧૬૩૪૭.૭૨ મારા ખાતામાં ઉધારેલ
છે. હકકતમાં મારા ખાતામાં ૫૫૦૦.૦૦ અંદાજે
જેટલી રકમ બાક ઉધારવાની થાય છે.  જે
બાબતે યોય કરવા િવનંતી.

સદર ાહ્ીની રજુઆતના અનુસંધાને િવંછયા પેટા
િવભાગીય  કચેરએથી  ાહકીના  ખાતામા ં  .
૧૬,૩૪૭.૭૨ ના બદલે . ૫૫૦૦ બાક ઉધારવાના
થતાં  હતા  તે  તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૭  ના  રોજ  ઉધાર
આપવામાં આવેલ છે જે નવા બીલમાં સુધારેલ રકમ
આવશે. આ કે આ નું િનરાકરણ કર આપવામાં
આવેલ છે.

સદર ાહ્ીની રજુઆતના અનુસંધાને િવંછયા પેટા
િવભાગીય  કચેરએથી  ાહકીના  ખાતામા ં  .
૧૬,૩૪૭.૭૨ ના બદલે . ૫૫૦૦ બાક ઉધારવાના
થતાં  હતા  તે  તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૭  ના  રોજ  ઉધાર
આપવામાં આવેલ છે જે નવા બીલમાં સુધારેલ રકમ
આવશે. આ કે આ નું િનરાકરણ કર આપવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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5 ી હનુભાઈ ખીમાભાઈ
ડેરવાયા

આપ સાહેબને જણાવવાનું કે મ સવે નં.૫૫
પૈકની સીમતળની જમીનમાં ખેતીવાડ માટે
તકાલ  વીજ  કનેશન  લીધેલ  છે .  મારો
ા.નં.૮૧૮૧૪/૦૦૬૮૦/૦  છે.  આ ખેતીવાડનો
વીજ સલાય ઓટોબર ૨૦૧૪ થી બંધ છે. આ
મીટર બદલાવવા ૨૯.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ .૨૦૦
ભર અર કરેલ હતી. પરંતુ આજ દન સુધી
આ મીટર  બદલાવેલ  નથી.  અવાર  નવાર
રજૂઆત કરતા એવો જવાબ મળે છે કે નવા
મીટર આવતા નથી નવા મીટર આયે બદલી
આપશું.  અછતના  વષમાં  કુવામાં  પાણી  ન
હોવા છતાં દર બે મહને .૧૫૦૦ જેટલું બલ
આવે  છે.  આ બાબતે  યોય કારવાહ  કર
ઘટતું કરવા િવનંતી.

સદર  ાહ ્  ીન ી  રજ ુઆતના  અન ુસ ંધ ાન ે
તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ િવંછયા પેટા િવભાગીય
કચેર  ારા  સદર ાહકીનુ ં  મીટર બદલાવી  આ
નું િનરાકરણ કરવામાં આવલ છે.

સદર  ાહ ્  ીન ી  રજ ુઆતના  અન ુસ ંધ ાન ે
તા.૧૩.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ િવંછયા પેટા િવભાગીય
કચેર  ારા  સદર ાહકીનુ ં  મીટર બદલાવી  આ
નું િનરાકરણ કરવામાં આવલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ી લીલાબેન હનુભાઈ ડેરવાડયા િવંછયા  ગામના  અરજદાર  ી  લીલાબેન
હનુભાઈ ડેરવાડયા નીરજૂઆત છે કે –અમોએ
તા.૦૯.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ ઘર મીટર રડગ
બતાવતુ ં  ન  હોય  મીટર  બદલવા  અર
આપેલ છે. પરંતુ હ સુધી આ ઘર મીટર
બદલવામાં આવેલ નથી તો વહેલી તકે ઘર
મીટર  બદલી  આપવા  આપ સાહેબને  ન
અરજ છે.

સદર  ાહ ્  ીન ી  રજ ુઆતના  અન ુસ ંધ ાન ે
તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ િવંછયા પેટા િવભાગીય
કચેર  ારા  સદર ાહકીનુ ં  મીટર બદલાવી  આ
નું િનરાકરણ કરવામાં આવલ છે

સદર  ાહ ્  ીન ી  રજ ુઆતના  અન ુસ ંધ ાન ે
તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ િવંછયા પેટા િવભાગીય
કચેર  ારા  સદર ાહકીનુ ં  મીટર બદલાવી  આ
નું િનરાકરણ કરવામાં આવલ છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત


