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

િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 03/03/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે. કે. કાતરયા, નાયબ ઈજનેર, કેશોદ શહેર, મોબ: ૯૯૨૫૨૦૯૯૬૪
રજુ થયેલ ોની સંયા : 17, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 17, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 નીિતનભાઈ એલ. દવે, કેશોદ

9427424900
અમારા  ખેતીવાડ  ુપનુ ં  સમારકામ  કરવા
બાબત.

ી નીિતનભાઈ એલ. દવેના વીજ ડાણ ૧૧ કેવી
માતી  ફડર  પર  આવેલ  ખેતીવાડ  ગ્પના
સમારકામ માટે જર સવે કરેલ છે જે અંતગત ૧૫
ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ પોલ સીધા કરવા
માટે તાંિક મંજૂર ોજેટ ન: ૧૯૫૮૫૦થી મળેલ છે
જેનો અંદાત ખચ ૭૩૯૪૨/- છે. સદર કામગીર તા:
૦૬.૦૩.૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી ભુતાભાઈ ભોભાઈ કરમટા,
એરપટ રોડ, કેશોદ
8200228124

અમારા  ખેતીવાડ  ુપનુ ં  સમારકામ  કરવા
બાબત.

ી ભુતાભાઈ ભોભાઈ કરમટાનું વીજ ડાણ ૧૧
કેવી વાસાવડ ફડર પર આવેલ ખેતીવાડ ગ્પના
સમારકામ માટે જર સવે કરેલ છે જે અંતગત ૨૦
ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ નવી ઘાય કરવા
માટે તાંિક મંજૂર ોજેટ ન: ૧૯૭૯૧૭ થી મળેલ
છે જેનો અંદાત ખચ ૮૭૬૩૬/- છે. સદર કામગીર
કોાટરને સોપી દધેલ છે. દવસ ૮ મા કામગીર
પૂણ કર અરજદારની સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં
આવશે.

ી ભુતાભાઈ ભોભાઈ કરમટાનું વીજ ડાણ ૧૧
કેવી વાસાવડ ફડર પર આવેલ ખેતીવાડ ગ્પના
સમારકામ માટે જર સવે કરેલ છે જે અંતગત ૨૦
ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ નવી ઘાય કરવા
માટે તાંિક મંજૂર ોજેટ ન: ૧૯૭૯૧૭ થી મળેલ
છ ે  જ ેનો  અ ંદાત  ખચ  ૮૭૬૩૬ /-  છ ે .  સદર
૦૫.૦૩.૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

પીવીસીએલના અિધકારની હાજરનો સમય. પીવીસીએલ કંપનીમાં કામ કરતા દરેક અિધકારની
હાજરનો  સમય કંપનીના  િનયમ મુજબ સવારના
૧૦:૩૦ થી ૧૪:૦૦ અને ૧૪:૩૦ થી ૧૮:૧૦ નો છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

4 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

ાહક  ારા  બ  લખાવેલ  ફોટની  નકલ
આપવા બાબત.

અેની કચેરના ફોટ સેટર પર ાહક ારા બ
લખાવાતા  વીજ િવેપ્  અંગેના  ફોટ અંગે  ફોટ
બુકમાં  નધ  કર  ઈલેિસટ  અિધિનયમ  ૨૦૦૩
મુજબ ાહકને ફોટના યુિનક નંબર આપવામાં આવે
છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

5 ી બચુભાઈ ગોિવંદભાઈ ચાવડા,
ગામ: નોજણવાવ
9726063486

મારા  મોબાઈલમાં  ફડર  પર પાવર બંધના
મેસેજ ન મળવા બાબત

ી બચુભાઈ ગોિવંદભાઈ ચાવડા, ગામ: નોજણવાવ,
ાહક  ન:  ૮૦૨૦૭/૦૦૧૮૪/૭  નું  ખેતીવાડ  વીજ
ડાણ ૧૧  કેવી  સાંગરસોલા  ખેતીવાડ  ફડર  પર
ધરાવે છે. તમારા મોબાઈલ નંબર ૯૭૨૬૦ ૬૩૪૮૬
અમારા ઉજમી પટલમાં સમાવેશ કરેલ છે. હવે
પછ ૧૧ કેવી સાંગરસોલા ખેતીવાડ ફડર પર વીજ
પુરવઠા અંગેના દરેક મેસેજ આપના મોબાઈલ પર
મ શકશે.

િનકાલ
જનરલ માહતી
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6 ી મેરામણભાઈ દાનાભાઈ
કરમટા, ગામ: લઠોા
9712493879

૧૧ કેવી લાઇનના વાયર ખેચવા તથા પોલ
સીધા કરવા બાબત

ી મેરામણભાઈ દાનાભાઈ કરમટાનું ખેતીવાડ વીજ
ડાણ ૧૧ કેવી રાજેર ફડર પર આવેલ છે. તેમની
અરના આધારે સમારકામ અંગે સવે કરેલ છે જે
અંતગત ૮ ગાળાના વાયર ખેચવા, ૨ પોલ િસધા
કરવા તથા ૨ નવી ઘાય કરવા માટે જર તાંિક
મંજૂર ોજેટ ૨૦૯૦૩૧ થી મળેલ છે. જેનો અંદાત
ખચ ૧૧૬૩૬/- છે. સદર કામગીર કોાટરને સોપી
દધ ેલ  છ ે .  દવસ  ૮  મા  કામગીર  પ ૂણ   કર
અરજદારની સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

ી મેરામણભાઈ દાનાભાઈ કરમટાનું ખેતીવાડ વીજ
ડાણ ૧૧ કેવી રાજેર ફડર પર આવેલ છે. તેમની
અરના આધારે સમારકામ અંગે સવે કરેલ છે જે
અંતગત ૮ ગાળાના વાયર ખેચવા, ૨ પોલ િસધા
કરવા તથા ૨ નવી ઘાય કરવા માટે જર તાંિક
મંજૂર ોજેટ ૨૦૯૦૩૧ થી મળેલ છે. જેનો અંદાત
ખચ ૧૧૬૩૬/- છે. સદર કામગીર કચેર ારા તા:
૦૬.૦૩.૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

બળેલ ટસી કેટલા દવસમાં બદલવામાં આવે
છે.

વીજ અિધિનયમ ૨૦૦૩ મુજબ બળેલ ટસી નીચે
મુજબની સમય મયાદામાં બદલવામાં આવે છે. ૧)
શહેર િવતાર માટે  કચેરને  ણ થયા બાદ ૨૪
કલાકમાં બળેલ ટસી બળવામાં આવે છે. ૨) ાય
િવતાર માટે કચેરને ણ થયા બાદ ૭૨ કલાકમાં
બળેલ ટસી બદલવામાં આવે છે

િનકાલ
જનરલ માહતી

8 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

પીવીસીએલ ારા રાીના ખેતીવાડ ફોટ
રાે ૧૨ વાયા બાદ રપેર કરવામાં આવતા
નથી. તો તેના માટે ફોટ રપેર કરવા યોય
કરવું.

અેની કચેર ારા સલાય કોડ મુજબ સૂયોદય થી
સૂયાત સુધી દરેક વીજ િવેપને લગતા ફોટ દુરત
કરવામાં આવે છે. યારબાદ ના ફોટ તેના કારના
આધારે જર કાયવાહ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

9 ી અમૃતલાલ પંચાણભાઈ
ગોઠ, જુથળ મોબાઈલ ન:
૯૯૨૫૯૪૦૭૬૩

મારા રેવેયુ સવે ન: ૧૫૮મા ી માણસુરભાઈ
ભુરાભાઈ  હાટના  નામનુ ં  ખેતીવાડ  વીજ
ડાણ હતું  જે  હાલમાં  પીડસી છે. જે અંગે
પી.ડ.સી.આર.સી. કરવા માટે અર કરેલ હોય
સવરે કાયવાહ કરવા યોય કરશો.

આપની સવે  ન:૧૫૮મા  ખેતીવાડ  વીજ ડાણની
પીડસીઆરસીની અર અંગે  જર  અયાસ કર
દવસ ૮મા  યોય  કાયવાહ  કર  તમને  અવગત
કરવામાં આવશે.

તમારા રેવયુ સવે ન ૧૫૮મા માણસુરભાઈ ભુરાભાઈ
હાટના નામનું ખેતીવાડ વીજ ડાણ હતું જે હાલમાં
પીડસી છે.  તમે  સદર વીજ ડાણ ફરથી ચાલુ
કરાવવા માંગણી હોઈ તમારા નામના સવે ન: ૧૫૮ના
તમામ રેવયુ દતાવેજ ાય કચેર-૧, કેશોદ ખાતે
રજુ કયે આગળની કયવાહ સવરે કર શકાય . જે
બાબતની અરજદારને ફોન પર ણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

ઈલેીસીટ બીલમાં યુિનટના ભાવ જે ની
કરવામાં આવે છે તેમા યુિનટના લેબને બદલે
એકસરખું હોવું ઈએ.

ાહકેને  તેના  વીજ વપરાશ મુજબ ગુજરાત વીજ
નીયમન પંચ ારા ની થયેલ ટેરફ મુજબ વીજ
બલ આપવામાં વે છે.

ાહકને  તેના  વીજ વપરાશ મુજબ ગુજરાત વીજ
નીયમન પંચ ારા ની થયેલ ટેરફ મુજબ વીજ
બલ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 ી લલીતભાઈ લાલભાઈ
ડેડાણીયા મોબાઈલ :
૯૯૨૫૭૨૮૧૬૦

પીવીસીએલ જે મીટર ભાડું લે છે તો ફોટ
આવે યારે શા માટે પૈસા લે છે ? મીટરના
યાં યાં ચાજ વસુલ કરે છે ? મીટર ભાડુ ં
બંધ થવું ઈએ.

વીજ  અિધિનયમ  ૨૦૦૩ના  સલાય  કોડ  મુજબ
મીટરનું ભાડું ાહક પાસેથી વસુલ કરવામાં અવે છે.
ઉપરાંત  વીજ મીટર ાહકના વીજ થાપનની
અિનયિમતતાને  કારણે  ડેમેજ  થાય યારે  મીટરનો
ચાજ સલાય કોડ મુજબ વસુલવા પા છે. જેથી
મીટરનું ભાડું ાહકે ભરવા પા છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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12 ી રતીલાલ ગોરધન તાજપરા,
ગામ:કેવા 9978186787

ખેતીવાડ  એલટ  વીજલાઈનના  વીજવાયર
ઢલા હોય અંગે.

ી  રતીલાલ  ગોરધન  તાજપરા,  ગામ:ક ેવા,
પાટવાળુ ં  િવતારમા  આવેલ  ખેતીવાડ  એલટ
વીજલાઈનના વીજવાયર ઢલા હોય તે અંગે જર
સવે કરાવેલ છે જેમાં ૦૪ ગાળાના એલટના પાન
ઢલા હોઈ રપેર કરવા પા છે.  જે  અંગે  જર
તાંિક મંજૂર  મેળવવાની કામગીર  હાથ પર છે.
સદર કામગીર દવસ-૮મા કર અરજદારની સમયાનું
િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

ી  રતીલાલ  ગોરધન  તાજપરા,  ગામ:ક ેવા,
પાટવાળુ ં  િવતારમા  આવેલ  ખેતીવાડ  એલટ
વીજલાઈનના વીજવાયર ઢલા હોય તે અંગે જર
સવે કરાવેલ છે જેમાં ૦૪ ગાળાના એલટના પાન
ઢલા  હોઈ  રપેર  કરવા  પા હતા  જે  કામગીર
અેની કચેર ારા તા: ૦૫.૦૩.૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ી મનસુખભાઈ શામભાઈ
ધડુક, ગામ:ખીરસરા
9909738016

ખેતીવાડ  એલટ  વીજલાઈનના  વીજવાયર
ઢલા હોય તેમજ ઘાય રપેર કરવા અંગે.

ી  મનસુખભાઈ  શામભાઈ  ધડુક,  ગામ:ખીરસરા
અને ૬૬કેવી સબટેશનની સામે આવેલ િવતારમા
ખેતીવાડ  એલટ  વીજલાઈનના  વીજવાયર  ઢલા
હોય  તે  અંગે  જર  સવ ે  કરાવેલ  છે  જેમા ં  ૦૨
ગાળાના એલટના પાન ઢલા હોય અને ૦૧ ઘાય
રપેર કરવા પા છે. જે અેની કચેરના ટેકનીકલ
ટાફ  ારા  તા:  ૦૧.૦૩.૧૮ના  રોજ  દુરત  કર
અરજદારની સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

14 ી આર.કે.કોડ ટોરેજ,
ગામ:સદરડા 9824269331

કોડ  ટોરેજ  ના  લાઈટબીલમા  વીજકરમા
રાહત આપવા બાબત

વીજકાર  બાબતે  તાજેતરના  તમામ  પરપોનો
અયાસ  કર  દવસ  -૮મા  યોય  કાયવાહ  કર
અરજદારને માહતગાર કરવામાં આવશે.

વતમાન  િનયમોનુસાર  કોડ  ટોર ેજ  હેત ુના
ઔોિગક વીજ ડાણ માટે હાલમાં ૨૫% િવુતકર
(ઇલેક્ ક  યુટ  )  વસુલ  કરવામાં  આવે  છે  જે
િનયમાનુસાર યોય છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

15 વીણભાઈ બાલુભાઈ
વણપરયા, ગામ: પીપ, તા:
કેશોદ, મોબાઈલ ન:
૯૭૨૬૦૪૪૧૩૧

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણ ી વેલભાઈ
ધ રમસ ીભ ા ઈ  ન ા  ન ા મ ે   ા હ ક  ન :
૮૪૨૩૬/૦૦૩૬૫/૧  છે.  જેના  બલ પેટે  કેટલી
રકમ ભરેલ છે  જેના  િવષે  જણાવવા યોય
કરશો.

તમે ી વેલભાઈ ધરમસીભાઈ ના નામે ાહક ન:
૮૪૨૩૬/૦૦૩૬૫/૧ વાળું ૫ એચ.પી.નું ખેતીવાડ વીજ
ડાણ ધરાવો છે. વીજ બલ પેટે આપના ારા તા:
૨૫.૦૨.૧૬ના  રોજ  ૪૨૦૦/-  ભરેલ  હતી.  યારબાદ
તમારા ારા કોઈ જ રકમ ભરેલ નથી. હાલમાં તમારા
વીજ બલ પેટે ૩૫૧૯.૧૨ રકમ બાક છે જે સવરે
ભરપાઈ કરવી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

16 ી માણસુરભાઇ સાગાભાઈ,
ગામ: કેરાળા 9712354150

ખેતરમાંથી નીકળતી ૧૧ કેવી જૂની લાઇનના
જજરત ૩ ગાળાના વાયર બદલવા બાબત.

ી માણસુરભાઈ સાંગાભાઈનું ખેતીવાડ વીજ ડાણ
૧૧ કેવી  અમરાપુર  ફડર પર આવેલ છે.  તેમની
અરના આધારે સવે કરેલ છે જે અંતગત ૧ એલટ
પોલ,  ૨  નવી  ઘાય,  ૧૨  એલટ  ોસ  આમ,  ૧
એસ.એસ. સેટ, તથા ૧ કમી વાયર બદલવા માટે
જર તાંિક મજુર ોજેટ નો: ૨૦૭૦૬૧ થી મળેલ
છે. જેનો અંદાત ખચ ૩૯૪૮૨/- છે. સદર કામગીર
કોાકટરને સોપી દધેલ છે. દવસ -૧૫મા કામગીર
પૂણ કર અરજદારની સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં
આવશે.

ી  માણસુરભાઈ  સાંગાભાઈની  રજૂઆત મુજબ  ૧
એલટ પોલ, ૨ નવી ઘાય, ૧૨ એલટ ોસ આમ, ૧
એસ.એસ.  સેટ,  તથા  ૧  કમી  વાયર બદલી  કુલ
૩૯૪૮૨/- ના ખચે સદર કામગીર ૧૬.૦૩.૧૮ના રોજ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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17 ીમતી પુરબેન ભુરાભાઈ
કામરયા, ગામ: માયા
9979580262

ટસીની  એંગલ બદલવી  તથા  બે  ગાળાના
વાયર બદલવા.

ીમતી  પુરબેન  ભુરાભાઈ  કામરયાનું  ખેતીવાડ
વીજ ડાણ ૧૧ કેવી વીરડ ફડર પર આવેલ છે.
તેમની અરના આધારે સમારકામ અંગે સવે કરેલ
છે જે અંતગત ૨ નવી ઘાય, ૧૬ એલટ ોસ આમ,
૧ એસ.એસ. સેટ, તથા ૮૦૦ મીટર વાયર બદલવા
માટે જર તાંિક મંજૂર ોજેટ ૨૦૬૩૨૦ થી મળેલ
છે. જેનો અંદાત ખચ ૩૪૭૮૯/- છે. સદર કામગીર
કોાટરને સોપી દધેલ છે. દવસ ૧૫ મા કામગીર
પૂણ કર અરજદારની સમયાનું િનરાકરણ કરવામાં
આવશે.

ીમતી  પુરબેન  ભુરાભાઈ  કામરયાની  રજૂઆત
મુજબ ૨ નવી ઘાય,  ૧૬  એલટ ોસ આમ,  ૧
એસ.એસ. સેટ, તથા ૮૦૦ મીટર વાયર બદલી કુલ
 ૩૪૭૮૯/- ના ખચે કામગીર તા: ૧૭.૦૩.૧૮ના રોજ
કામગીર પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


