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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : મહુવા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 07/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 12, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 12, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 મહુવા
શહેર

પંયા
તેનભાઇ
એચ.

તેમના  ઘરની  બાજુમાં  ટ.સી.આવેલ  છે  તે
શીટ કરવા બાબત.

સવે  કર કંપનીના િનયમાનુસાર આગળની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

સદર ાસફમર પાયલ એપામેત પાસે આવેલ છે
તેની થળ તપાસ તા:૧૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કરતા સદર
ટ.સી.કોઈને નડતરપ થાય તેમ નથી.તેમજ તેમાંથી
નીકળતી એલ.ટ.લાઈન ના સેટરમાં ટ.સી.આવેલ છે
 અંત થળ પર ફેરવણી કરવામાં આવે તો ટેઈલ
એડ ઉપર વોટેજ પૂરતા માણમાં મ શકે નહ.
સદર રજૂઆત કરનાર ને તા:૧/૧/૨૦૧૯ ના રોજ પ
ારા ણ કર  નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

2 મહુવા
શહેર

પંયા
તેનભાઇ
એચ.

પાયલ એપાટમેટ ની સામેનું ટ.સી.નું બો્
સાવ નીચે આવી ગયેલ છે.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર પહેલા રજૂઆત કરેલ
નથી, સવે કર મેટેનસની કામગીર તાકાિલક પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર ટ.સી.ની ચાઈ પૂરતા માણમાં િનયમાનુસાર
ની છે તેમજ ડ.બી.બોસ ને ચું લઇ ને કામગીર
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

3 મહુવા
શહેર

ભરતભાઈ
બાંભણીયા

નવી ટલાઈટ નાખવા માટે નવા પોલ ઉભા
કરવા  બાબત.(ભાતનગર,  ગાયીનગર
ઝુંપડપટ,  લમીનગર  િવતાર)

સદર અરજદારની રજૂઆત અનુસંધાને તેમને સમવેલ
છે કે  સદર  નગરપાિલકા ને સંલન હોઈ તેથી
નગર પાિલકા માં રજુઅઆત કરવા જણાવેલ છે.

સદર અરજદારની રજૂઆત અનુસંધાને તેમને સમવેલ
છે કે સદર  નગરપાિલકા ને સંલન હોઈ તેથી નગર
પાિલકા માં રજુઅઆત કરવા જણાવેલ છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

4 મહુવા
શહેર

ભરતભાઈ
બાંભણીયા

મેલડમાના મંદર પાસે વેડગ ની દુકાન છે તે
ચાલુ થાય યારે બાજુમાં વોટેજ ડમ પડે છે.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર પહેલા યારેય રજૂઆત
કરેલ નથી, થળ પર તપાસ કર ઘટતી કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

સદર અરજદારના ઘરે તા:૧૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વોટેજ
માપની કતા તે ૨૩૬ વોટ માલુમ પડેલ છે જે સમયે
વેડગ દુકાન ચાલુ રાખેલ હતી. ાહક ઘરે હાજર ન
હતા તેને ફોન પર ણ કરેલ છે આમ તેની ફરયાદનું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 મહુવા
શહેર

વેલાભાઈ
નાથાભાઈ

અમાં ઘરનું વીજમીટર અમાર વપરાશ કરતા
વધારે રડગ બતાવે છે તો યોય કરશો

સદર  અરજદારનું  મીટર  ટેટ  કર  યોય  કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

સદર અરજદારના ઘરે  તા:૧૯.૧૨.૧૮ ના રોજ ફરયાદ
િનવારણ માટે જતા અરજદારને તેમના મીટર વધારે
ફરવા  બાબતે  કોઈ  ફરયાદ  નથી  તેમને  વીજમીટર
બદલવું  પણ નથી જે બાબતનું  િનવેદન ાહક ારા
અપાયેલ છે અને સહ પણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

6 મહુવા
શહેર

તુષાર
વસંતરાઈ
ચૌહાણ(ી હર
ોિવજન
ટોર)

તેમની દુકાન સામે આવેલ ૧૧ કે.વી.લાઈનનો
પોલ ફેરવવા બાબત.

અરજદાર  ારા  લોકદરબાર  િસવાય અગાઉ રજૂઆત
કરેલ નથી. તેમની જયાનું સવે કર જર અંદાજપ
પાઠવી ભરપાઈ થયે કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

અરજદાર ારા લોકદરબાર િસવાય અગાઉ રજૂઆત કરેલ
નથી. તેમની જયાનું સવે કર જર અંદાજપ વક
ન:  ૬૫૭૨  તા:  ૧૮.૧૨.૨૦૧૮  ારા  પાઠવેલ  છે.જેની
ભરપાઈ થયા બાદ આગળ ની કાયવાહ હાથ ધરવામાં
આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન
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7 મહુવા
શહેર

મહડા
સંજયભાઈ
મોહનભાઈ

અમારે  દવાલ પર લાટર કરવાનુ ં  છે  તો
િમટરની દવાલ ફેરવી આપવા યોય કરશો.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર પહેલા રજૂઆત કરેલ
નથી, જર અર કયેથી સવે  કર કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારને  યા ં  તા:  ૨૦.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ
તપાસણીકતા થળ પર તેમનું પોતાનું વીજમીટર ફેરાવ
માટે તેમની રજૂઆત નથી, પરંતુ તેમની દવાલે અય
સિવસો માટેનું બબાર લગાવેલ છે તે તેમને ફેવવું છે
તેથી  પોલ પરથી  દરેક  સિવસ અલગ કર  તેમના
નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

8 મહુવા
શહેર

ભાવેશભાઈ
વાઘ

અમાર માિલકના લોટમાં વીજપોલ આવેલ છે
તે ફેરવી આપવા બાબત.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર અગાઉ પણ મહુવા
શહેર  પેટાિવભાગીય  ચેરખાતે  રજૂઆત  કરવામાં
આવેલ હતી તેના અનુંનાશાને તેનું જર સવે કર
તેમને અંદાજપક પાઠવવામાં આવેલ છે જે તેમના
ારા  ભરપાઈ  કરવામાં  આવેલ  નથી.તેથી  કામગીર
થયેલ નથી.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર અગાઉ પણ મહુવા
શહેર પેટાિવભાગીય ચેરખાતે રજૂઆત કરવામાં આવેલ
હતી તેના અનુંનાશાને  તેનું  જર સવે  કર તેમને
અંદાજપક  પાઠવવામાં  આવેલ  છે  જે  તેમના  ારા
ભરપાઈ કરવામાં  આવેલ નથી.તેથી  કામગીર  થયેલ
નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

9 મહુવા
શહેર

વીણભાઈ
ભોળાભાઈ
વયા

તેમનું  ઔધોિગક  વીજકનેશન દેવયા  JGY
ફડરમાંથી  આપવામાં  આવેલ  છે  તે  તેમને
હનુમંત અબન ફડરમાં ફેરવવું છે તો યોય
કાયવાહ કરવા િવનંતી છે.

સદર  અરજદાર  ારા  અગાઉ  પણ  મહ ુવા  શહ ેર
પેટાિવભાગીય કચેર ખાતે રજૂઆત કરેલ હતી તેના
અનુસંધાને  મહુવા  શહેર  પેટાિવભાગીય  કચેર  ારા
તેમને  વક  ન.૩૮૨૩  થી  તા:૨૧.૬.૨૦૧૮  ના  રોજ
.૧૭૯૭૫૬ નું અંદાજપ પાઠવવામાં આવેલ હતું જે
તેમના  ારા  ભરપાઈ  કરવામાં  આવેલ  નથી,  તેથી
કામગીર થઇ શકેલ નથી, હાલમાં તેમને  JGY ફડર
માંથી વીજપુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે.

સદર  અરજદાર  ારા  અગાઉ  પણ  મહ ુવા  શહ ેર
પેટાિવભાગીય કચેર ખાતે  રજૂઆત કરેલ હતી તેના
અનુસંધાને  મહુવા  શહેર  પેટાિવભાગીય  કચેર  ારા
તેમને  વક  ન.૩૮૨૩  થી  તા:૨૧.૬.૨૦૧૮  ના  રોજ
.૧૭૯૭૫૬ નું અંદાજપ પાઠવવામાં આવેલ હતું જે
તેમના  ારા  ભરપાઈ  કરવામાં  આવેલ  નથી,  તેથી
કામગીર થઇ શકેલ નથી, હાલમાં  તેમને  JGY ફડર
માંથી વીજપુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

10 મહુવા
શહેર

મુસાભાઈ
અદુકરમભાઈ
ભંડેર-લક
સોડાવાળા

ઉનીયાવાદરની  નળ,  વડરપાક  ના  ખુના
ઉપર આવેલ ટ.સી.ફેરવી આપવું.

સદર અરજદારની રજૂઆત તેમના ારા નગરપાિલકા
ારા કરવામાં  આવેલ તેના અનુંસ્ધને  નગરપાિલકા
ારા  તેમને  ટ.સી.ફ ેરવવા  માટે  નો  મંજૂર  પ
પીવીસીએલને લખેલ તેના અનુંનાધાને મહુવા શહેર
પેટાિવભાગીય કચેર  તેમજ મહુવા  િવભાગીય કચેર
ારા ભાવનગર વતુળ કચેર ને DISS SCHEME નીચે
મંજૂર આપવા ોપોલ મોકલાવેલ છે તે મયે થી
કામગીર આગળ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર અરજદારની  રજૂઆત તેમના  ારા  નગરપાિલકા
ારા  કરવામાં  આવેલ તેના  અનુંસ્ધને  નગરપાિલકા
ારા  તેમને  ટ.સી.ફ ેરવવા  માટે  નો  મંજૂર  પ
પીવીસીએલને લખેલ તેના અનુંનાધાને મહુવા શહેર
પેટાિવભાગીય  ારા  મહુવા  િવભાગીય  કચેર  મા ં
તાવના મોકલાવેલ છે, જેના અનુસંધાને ભાવનગર
વત ુળ  કચેર  ારા  DISS  SCHEME  નીચે  મંજૂર
આપવામાં  આવેલ છે.  ટસી  શીટગ ની  કામગીર
તા:૨૮.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ કર ને ાહક ની ફરયાદ
નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
ાસફમર બાબત

11 મહુવા
ાય-૨

જેઠવા
વીણભાઈ
એભાભાઇ

વાલાવાવ ગામની ઝીક ૧૮ જેટલા ઘર છે તેનો
પાવર  ખેતીવાડ  ફડર  માંથી  JGY  ફડરમાં
ફેરવવો છે.

સદર  અરજદાર  ારા  લોકદરબાર  િસવાય  અગાઉ
રજૂઆત કરેલ નથી, અરજદારને તેમના લાઈટબલની
નકલો સાથે યોય તેમના જયા ના આધારપુરાવાઓ
ડ  મહુવા  ાય-૨  વીજકચેરમાં  અરઓ કરવા
જણાવેલ છે.તે સાથે તેઓ સમંત છે.

સદર અરજદાર ારા લોકદરબાર િસવાય અગાઉ રજૂઆત
કરેલ  નથી,  અરજદારને  તેમના  લાઈટબલની  નકલો
સાથે  યોય તેમના જયા ના આધારપુરાવાઓ ડ
મહુવા ાય-૨ વીજકચેરમાં અરઓ કરવા જણાવેલ
છે.તે સાથે તેઓ સમંત છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

12 બગદાણા હમંતભાઈ
દોલાભાઈ
રાઠોડ

અમો વાલાવાવ ગામે  ગામની  બાજુમાં  રહયે
છએ અમોને  jgy ફડર માંથી ઘરવપરાશના
કનેકનો આપવા માટે ની રજૂઆત

સદર અરજદારને વીજકનેકશનો મેળવવા માટે બગદાણા
પેટાિવભાગીય કચેરમાં અરઓ કરવા સમવેલ છે
અરજદાર  અરઓ કરવા  સમંત  થયેલ  છે,  આમ
અરજદારની ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

અરજદાર નવા કનેકશન મેળવવા માટે અર કયેથી
િનયમાનુસાર  આગળ  ની  કાયવાહ  વરત  હાથ
ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો


