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'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૩, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ૧) ી પી એન. યાસ ( SE ) ૨) ી એચ. બી. પરમાર ( EE- RCD-૩ )
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

જુ . ઈ. કાલાવડ રોડ સ.ડ. ને સુ ચ ના આપવામાં
આવેલ છે કે અરજદાર ારા રજુ કરેલ માિલક કબ
તેમજ BPL દાખલા િવગેરે દતાવેની થળ તપાસ
કર અને યુની. કપોરેશન તેમજ સરકાર ખાતામાં
રેકડની તપાસણી કર વીજ ડાણ મળવાપા થતું
હોઈ તો તુ ર ં ત વીજ ડાણ આપવાની કાય વ ાહ
કરવી.

જમીન સરકારની માિલકની હોય, તે મ જ જમીન
માિલક અંગેના દતાવે પુરાવા અરજદાર ારા પુરા
પાડેલ ન હોઈ, તેમજ સદરહુ જયાએ તાજેતરમાંજ
સરકારી ારા ડમોલીસન કરવામાં આવે લ હોય,
સદરહુ જયાએ નવું વીજ ડાણ આપી શકાય નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

આ અગાઉ તે ઓ ની લે ખ ીત ફરયાદના અનુ સ ં ધ ાને
પીવીસીએલ ારા પ નં ૧૨૫૨ તા. ૦૩.૦૩.૧૮ થી
રજૂઆતકતાને જણાવેલ છે કે માંગણી વા જયા
પર પીવીસીએલ ની રકમ બાક હોય તે રકમ
ભરપાઈ થયા બાદ વીજ ડાણ આપી શકાય.

િનકાલ
નવા કનેકશન

રજૂ આ તકતા ને અલગ અલગ હલાણ હોય જુ . ઈ. કાલાવડ રોડ સ.ડ. ને સુ ચ ના આપવામાં
અય એક નવા વીજડાણ લે વ ા અં ગ ે ન ી આવે લ છે કે રજૂ આ તકતા ના થળ ની તપાસણી
રજૂઆત.
કર રહેણાંક મકાન માં વતં હલાણ સાબીત થાય
તો િનયમ મુજબ વીજ ડાણ આપવાની કાયવાહ
કરવી.

આ અગાઉ તે ઓ ની લે ખ ીત ફરયાદના અનુ સ ં ધ ાને
પીવીસીએલ ારા પ નં ૧૨૫૨ તા. ૦૩.૦૩.૧૮ થી
રજૂઆતકતાને જણાવેલ છે કે માંગણી વા જયા
પર પીવીસીએલ ની રકમ બાક હોય તે રકમ
ભરપાઈ થયા બાદ વીજ ડાણ આપી શકાય.

રૈયા ધાર િવતાર અને મનહરપુર િવતાર માં ના.ઈ. રૈયા રોડ સ.ડ ને સુચના આપવામાં આવેલ
BPL યોજના હેઠળ નવા ઘર વપરાશના વીજ છે કે અરજદાર ારા રજુ કરેલ માિલક કબ તેમજ
ડાણ આપવા બાબત
BPL દાખલા િવગેરે દતાવેની થળ તપાસ કર
અને યુ ન ી. કપોરે શ ન તે મ જ સરકાર ખાતામાં
રેકડની તપાસણી કર વીજ ડાણ મળવાપા થતું
હોઈ તો તુ ર ં ત વીજ ડાણ આપવાની કાય વ ાહ
કરવી.

જમીન સરકારની માિલકની હોય, તે મ જ જમીન
માિલક અંગેના દતાવે પુરાવા અરજદાર ારા પુરા
પાડેલ ન હોઈ, તેમજ સદરહુ જયાએ તાજેતરમાંજ
સરકારી ારા ડમોલીસન કરવામાં આવે લ હોય,
સદરહુ જયાએ નવું વીજ ડાણ આપી શકાય નહ.
જમીન સરકારની માિલકની હોય, તે મ જ જમીન
માિલક અં ગ ે ન ા દતાવે  પુ ર ાવા અરજદાર ારા
પુરતો સમય આપવા છતાં તેઓ ારા પુરા પાડેલ ન
હોઈ, સદરહુ જયાએ નવું વીજ ડાણ આપી શકાય
નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

1 ી સયેનભાઇ શી

દશ ન લે ટ , રૈ ય ા ટે લ ીફોન એચે ઈ ઝ રોડ,
લેટ નં અને વીજ કનેશન મેચ થતા નથી.
આથી વીજ કનેશન અને વીજવપરાશ ઉલટ
સુલટ નધાઈ છે.

2 રાયગુ રનાબેન મુકેશભાઈ
,શાંિતનગર મફિતયા પરા ,
કડની હોિપટલ પાછળ.,
યુિનવસીટ રોડ,

ઘરવપરાશના નવા વીજ ડાણ બાબત

3 સોલંક હરાભાઈ બેચરભાઈ
નવા વીજડાણ લેવા અંગેની રજૂઆત.
રામાપીર ચોકડ, લમ વાટર નં
૨૧૪, રાજકોટ
4 સોનાબેન રાણાભાઈ ઝાપડા,
શાંિતનગર મફિતયા પર, કડની
હોિપટલ પાછળ, રાજકોટ.
5 કશોરભાઈ બારોટ, રૈયા ધાર
િવતાર

જુ . ઈ. કાલાવડ રોડ સ.ડ. ને સુ ચ ના આપવામાં જુ . ઈ. કાલાવડ રોડ સ.ડ થળ તપાસ કર વીજ
આવેલ છે કે આજ રોજ થળ તપાસ કર બે વીજ કનેશન સાથે િવજ વપરાશ સુસંગત કર અરજદારી
કને  શન માં મે ઈ ન સાઈડ અને લોડ સાઈડમાં ની રજૂઆતનું િનરાકરણ કર આપવામાં આવેલ છે.
સુસંગતતા થાય તે રતે અને જર જણાય તો મીટર
બદવાલી લેટ નં સાથે વીજ ડાણ નં સુસંગત કર
આપવા.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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6 કૃણગીર ગોવામી

તા.૨૪.૦૧.૧૮ ના રોજ ઔોગીક વીજ ડાણ ના.ઈ. વાવડ સ.ડ. ને અતા મુજબ જર લાઈન
મ ા ં વ ી જ વ ધ ા ર ો ક ર વ ા મ ા ટ ે S R N O કામ પૂણ કર તેઓનો વીજ વધારો મંજુર કરવો.
૧૦૨૮૩૬૫૦ થી નધણી કરાવે લ છે . (
સોમનાથ ઇડ. એરયા, ૫+૨૫=૩૦)
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

ના.ઈ. વાવડ સ.ડ. ારા અરજદારી ને તા.
િનકાલ
૨૦.૦૧.૧૮ નાં રોજ ભાવપક આપવામાં આવેલ. જે લોડ વધારો / ધટાડો
ભાવપક અરજદારી ારા તા. ૨૪.૦૧.૧૮ નાં રોજ
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ. અને તા. ૨૨.૦૩.૧૮ નાં રોજ
અરજદારી ને વીજ વધારો રલીઝ કર આપવામાં
આવેલ છે.

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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