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

પેટા િવભાગીય કચેર : વેરાડ, િવભાગીય કચેર : મધપુર, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી.વી. પરમાર - ૯૬૮૭૬૪૩૦૫૧

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 કરટભાઇ નરશીભાઈ કણસાગરા ખેતીવાડનું  િવજડાણ  અંદાજપ  ભરપાઈ

કયા   બાદ  ક ેટલા  દવસમા ં  વીજ  ડાણ
આપવાનું હોય ?

 વીજતં લંબાવવાનું ના હોય તો દવસ ૨૦ માં
અને  વીજ તં લંબાવવાનું  હોય અથવા વીજ
ાસફમરની  મતા  વધારવાની  હોય  તો
માલસામાનની ઉપલધ હોય તો દવસ ૧૨૦ માં
વીજ ડાણ આપી દેવાનું હોય છે.

 વીજતં લંબાવવાનું ના હોય તો દવસ ૨૦ માં
અને  વીજ તં લંબાવવાનું  હોય અથવા વીજ
ાસફમરની  મતા  વધારવાની  હોય  તો
માલસામાનની ઉપલધ હોય તો દવસ ૧૨૦ માં
વીજ ડાણ આપી દેવાનું હોય છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

2 કરશન ભખા ખટ નવું ખેતીવાડ વીજ ડાણ આવી ગયેલ છે
પરંતુ  જે  લાઇનમાંથી  લાઇન  ડેલ  છે  તે
લાઇનમાં એક ફેઝ નો વાયર ન હોવાથી વાયર
નાખીને  ી  ફેઝ  પાવર ચાલુ  કર  આપવા
બાબત

સદર રજૂઆત નો િનકાલ દવસ ૧૦ માં  કરવામાં
આવશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ હયાત એચ.ટ. લાઇનમાં
ઘટતો એક ફેઝનો વાયર તા.19.8.2017 ના રોજ
ખચીને સદર કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ગીરશ ધન પાડલીયા એલ.ટ. લાઇનના વાયર ખૂબ જ જૂના હોય
બદલવા બાબત

સદર  રજુઆતકતાીની  ની  એલ.ટ.  લાઇન  જૂના
પાડલીયા વાળા ગ્પમાં આવે છે જેના વાયર SKJY
કમ હેઠળ બદલી આપવામાં આવશે

સદર  રજૂઆત મુજબ  એલ.ટ.  લાઇનના  વાયરનું
સમારકામ કરવા જતાં હાલમા ચોમાસાને લીધે પાક
ઉભો હોવાથીરજૂઆત મુજબના ગ્પમાં જજરત વીજ
વાયરો બદલાવવાની કામગીર હાલમાં થઈ શકે તેમ
ન હોય અને  આ અંગે  અરજદાર  ારા  લેખતમાં
રજ ૂઆત  કરવામા ં  આવેલ  છે  ક ે  હાલમા ં  વીજ
પુરવઠાને લાગત કોઈ  ન હોય સદર કામગીર
લણણી થઈ ગયા બાદ કરવા જણાવેલ છે , આમ
હાલમાં ાહકને સમારકામને લાગત કોઈ ફરયાદ ન
હોય સદર નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 હમીર ભખા ખટ નવું ખેતીવાડ વીજ ડાણ આવી ગયેલ છે
પરંતુ  જે  લાઇનમાંથી  લાઇન  ડેલ  છે  તે
લાઇનમાં એક ફેઝ નો વાયર ન હોવાથી વાયર
નાખીને  ી  ફેઝ  પાવર ચાલુ  કર  આપવા
બાબત

સદર રજૂઆત નો િનકાલ દવસ ૧૦ માં  કરવામાં
આવશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ હયાત એચ.ટ. લાઇનમાં
ઘટતો એક ફેઝનો વાયર તા.19.8.2017 ના રોજ
ખચીને સદર કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 કાના ભખા ભરવાડ સોલાર –પંપ સેટ જે સવે નંબરમાં લીધેલ છે
તે સવે નંબરમાં બીજુ વીજ ડાણ લેવાનું છે

સોલાર પંપ સેટ જે સવે નંબરમાં લીધેલ હોય તે
સવે નંબર પર પાંચ વષ સુધી બીજુ વીજ ડાણ ન
મ શકે તથા પાંચ વષ સુધી અર પણ ન કર
શકાય

િનકાલ
નવા કનેકશન

6 બાવન ધન વાધડયા હયાત વીજ ાસફમર માથી િવનોદ ગોિવંદ
ડઢાણીયાના  વીજ ડાણ માં  જતી  સિવસ
કેબલ ખુબ નીચો હોય નડતર પ છે તેનો
િનકાલ કરવા બાબત

સદર રજૂઆત ના આધારે થળ તપાસ કરને દવસ
10 માં સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે.

અરજદારની રજુઆત મુજબ સિવસ કેબલના લાંબા
ગાળામાં નવો િવજપોલ ઊભો કરને સિવસ કેબલને
ચો  કર  આપીને  તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ
ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


