પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ખંભાલીયા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 07/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :
રજુ થયેલ ોની સંયા : 34, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 34, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 ી દેવરામ ગોરધન ઠાકર

૨૦૧૦ નુ એસપીએ કનેકશન મળવા બાબત

2 ી વલભ કાન રાઠોડ

૨૦૧૨ નુ એસપીએ કનેકશન મળવા બાબત

3 સરપચી ઝાકસીયા ગ:મ
પ’ચાયત

ગામમા’ ૫ ગાળાના વાયર , ૧૧ કે વ ીના ૨ સમારકામ ૨૦ દવસ તથા કોસી’ગનુ કામ સવે કર
ગાળાના વાયર તેમજ કોસી’ગ કાઢવાના તથા યાર બાદ દવસ ૧૨૦ મા’ કરવામા’ આવશે. અને
૬૬ કેવી બારાડ બેરા ચાલુ કરવા બાબત
બારાડ બે ર ા ની દરખાત જે ટ કો દવારા તૈ ય ાર
કરને જર કાયવાહ કરવામા’ આવશે.

4 પાલા ધરણા’ત વરવાયા

વીજ બીલમા’ ખોટા યુનીટ આપવા બાબત સદર ગાહક ન’. ૮૮૯૮૦/૦૦૧૭૦/૩ વષ ૪-૩-૨૦૦૬
મા’ પીડસી થઇ ગયેલ હોય તેથી પેડ’ગ યુનીટનુ
બીલ છે.

5 રસીકબા હરસ’ગ ડે

અતન જવાબ

જર સવે કર દવસ-૧૫ મા’ અ’દાજપ્ આપવામા ાહક ારા વષ ૨૦૧૦માં નધાવેલ અર ને જે-તે
આવશે.
સમયે વડા પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ના ખે ત ીવાડ
વીજ ડાણો ના પી રટરમાં નધણી કરેલ ન
હતી. જેથી અરજદારની સદર રજૂઆતના અનુસંધાને
ઓરજનલ પહચના આધારે નધણી કરને એસઆર
નં ૧૦૬૫૩૭૩૬ તા. ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ થી તાંિક મંજૂર
મેળવી અંદાજપ પાઠવેલ છે.
સવે ન’બર ૫૧૪મા’ કનેકશન હયાત હોવાથી બીજુ અરજદાર ારા કરવામાં આવે લ અર અવયે
કનેકશન મળવા પાત નથી
તેઓના સવે નં ૫૧૪માં હાલમાં વલભ કાન રાઠોડ
- ાહક નં ૮૮૯૮૪/૦૦૧૫૮/૯ થી એક ખે ત ીવાડ
હેતુનું વીજ ડાણ હયાત હોય જે તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૨માં
આપવામાં આવેલ હતું. જેથી તે જ સવે નં માં બીજું
કને  શન આપી શકાય નહ. જે અં ગ ે પ નં
વીએસડ/ટેક/૩૬૯૪ - તા. ૨૮.૧૧.૨૦૧૭ થી ણ કરેલ
છે.
ોજેકટ નં. ૨૧૧૩૬૧ થી  . ૨,૪૯,૯૭૬/- ના ખચની
તાંિક મ’જુર મેળવી પ (પાંચ) ગાળાના એલટ
વાયરો તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ સમારરકામ પૂણ
કર આપેલ છે. વધુમાં, બરાડ બેરા ખાતે નવું ૬૬
કેવી સબ ટેશન બનાવવાનું આયોજન વષ ૨૦૧૯૨૦ દરયાન કરવામાં આવેલ છે.

નામ ટાસફર તથા લોડ વધારો કરવા જર મ’જુ ર  લઇ દવસ-૩૦ મા’ કામ કરવામા અરજદારી ારા હરસંગ ઉમેદસંગ ડે (ાહક નં
બાબત.
આવશે.
૮૮૯૬૦/૦૦૧૧૨/૦) વાળા ખેતીવાડ વીજ ડાણની
નામ ાસફર તથા લોડ વધારાની અર તા.
૧૭.૧૦.૨૦૧૬ના રોજ કરેલ છે. સદર અરમાં જર
ઘટતા દતાવે  પૂ ર ા પાડવા માટે પ નં
વીએસડ/ટેક/૬૫૬૬, તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮થી ણ કરેલ
છે. જેની પુતતા કયે આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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6 હર બોઘા નકુમ

ગા.ન’. ૮૮૯૩૬/૦૦૧૫૮/૨ મા’ િવજ પુ ર વઠો દવસ-૧૦ મા’ કામ પુ કરવામા’ આવશે.
ચાલુ કરવા બાબત.

7 મોતીબેન નગા ગોયા

એસપીએ ના કને ક શનનુ કામ પુ  કરવા આ કને ક શનની એફકયુ ન ી રકમ ૧૧.૨.૧૫ ના રોજ
બાબત
ભરેલ છે તથા બાજુનાખાતેદર ખેડુત દવારા વા’ધો
લેતા પા’ત અિધકાર ખ’ભાલીયામા’ આ કેઇસ ની
સુ ન ાવણી ઘણા વખતથી બાક હોવાથી િનણ ય
આવેલ ન હોવાથી કનેકશનની લાઇન ઉભી કરવાની
કામગીર થઇ શકેલ નથી.

8 રાણા લખમણ તથા અય ૨

એલટ લાઇન મેઇટેનસ કરવા બાબત

9 નાથા વાલ (ભરત રણછોડ
એ ગુપ)

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

10 ખીમ ભીમ

11 ગોરધન હર

12 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

સદર વીજ ાહકની એલટ લાઇનના વાયરો ભારે
વરસાદના કારણે તૂટ ગયેલ હોય, ૮ ગાળાના નવા
વાયરો નાખવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૫૮ થી .
૮૯,૫૩૭/- નો ખચ મંજૂર કર સદર કામગીર તા.
૧૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.
સદર વીજ ડાણની કામગીર કરવા જતાં બાજુના
પાડોશી ખેડૂત ખાતેદાર ી માંડાણ ડોશા આહર ારા
લાઇન ઊભી કરવા બાબતે વાંધો લેવામાં આવતા,
નાયબ ઈજનેરી, વડા પેટા િવભાગીય કચેર ારા
સદર કેસ માનિનય કલેટરી, ખંભાળયા સમ કેસ
નં ૧૩/૨૦૧૫થી રજૂ કરે લ છે તથા હવે પછની
તારખ ૧૧.૦૪.૨૦૧૮ ની કરવામાં આવેલ છે. જેથી
માનનીય કલે  ટરી નો હુ ક મ આયે આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂઆત અવયે એલટ લાઇન ના ૧૮ ગાળાના
કરવામા’ આવશે.
વાયરો બદલાવવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૬૧ 
૨,૪૯,૯૭૬/- ના ખચની મંજૂર મેળવી સદર કામગીર
તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ગા.ન’. ૮૮૯૭૭/૦૦૧૨૯/૩ ના કને ક શનનુ દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂ આ ત અવયે એલટ લાઇન ના ૨૦
સમારકામ કરવા બાબત.
કરવામા’ આવશે.
ગાળાના વાયરો બદલાવવા માટે ોજેકટ નં ૨૧૧૩૬૬
 ૨,૪૪,૯૫૨/- ના ખચ ન ી મં જ ૂ ર  મે ળ વી સદર
કામગીર તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

વ ષ  - ૨ ૦ ૧ ૫ ન ી ક ુ લ ૧ ૪ ખ ે ત ી વ ા ડ  સવ ે કર નવા ડોકયુ મ ે  ટ લઇ વત ુ ળ કચે ર  સદર અરજદારો ની અર ઓને આધારે થળ સવે
ઘરવરાશની અરઓનુ કનેનકશન ન મળવા મનગરની મ’જુ ર  લઇ અ’દાજત આપીને િવજ કરતા તમામ અરજદારો ારા વીજ ડાણ ની જયા
બાબત.
ડાણ આપવાની કાયવાહ કરવામા’ આવશે.
ના માિલક ના જર આધાર પુરાવા રજૂ કરેલ ન
હોય, તે માટે ખૂટતા દતવે રજૂ કરવા પ ન.
વીએસડ/ટેક/૧૮/૬૫૬૯ થી વીએસડ/ટેક/૧૮/૬૫૮૨,
તારખ. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ થી ણ કરેલ છે. જેની પૂરતતા
થયે આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

ગા.ન’. ૮૮૯૮૧/૦૦૫૪૪/૩
સમારકામ કરવછા બાબત.

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂ આ ત અવયે એલટ લાઇન ના ૩૦
કરવામા’ આવશે.
ગાળાના વાયરો બદલાવવા માટે ોજેકટ નં ૨૧૧૩૫૯
 ૨,૦૨,૫૬૨/- ના ખચ ન ી મં જ ૂ ર  મે ળ વી સદર
કામગીર તા. ૨૫.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂ ણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

મા’ લાઇનનુ દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂ આ ત અવયે એલટ લાઇન ના ૩૦
કરવામા’ આવશે.
ગાળાના વાયરો બદલાવવા માટે ોજેકટ નં ૨૧૧૩૬૦
 ૨,૮૨,૫૬૨/- ના ખચ ન ી મં જ ૂ ર  મે ળ વી સદર
કામગીર તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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13 નગા ચના માડમ

14 કાના િવરા ચુડાસમા

એસપીએનુ વષ - ૨૦૧૬ નુ િવજ કને ક શન આ અરજદારનુ
મળવા બાબત.
૨,૩૦,૭૩૬/- નુ
એસપીએનુ
િનયમોનુસાર
એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

વષ - ૨૦૧૬ નુ બન ગાહક તરકે .
પાવરચોરનુ બીલ બાક હોવાથી તેને
કનેકશન આપવાની કાયવાહ
કરવામા આવેલ નથી.

દવસ-૧૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂઆત અવયે એલટ લાઇન ના ૧૩ ગાળાના
કરવામા’ આવશે.
વાયરો બદલાવવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૬૩ 
૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચની મંજૂર મેળવી સદર કામગીર
તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂઆત અવયે એલટ લાઇન ના ૧૩ ગાળાના
કરવામા’ આવશે.
વાયરો બદલાવવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૬૨ 
૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચની મંજૂર મેળવી સદર કામગીર
તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

15 અરશી વેણ’દ ચાવડા

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

16 રામદે દેવશી ચાવડા

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

17 દવ શામ

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

18 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

લાલા રા હડયલ ના પડસી ર-કને ક શન ગા.ન’. ૮૫૭૦૯/૦૦૨૦૩/૮ ના જર ડોકયુમેટ જે
બાબત,
તે વખતે કયાણપુ ર સબ ડવીઝન મા આવે લ
હોવાથી તેનો રેકોડ ખરાઇ કરને કાયવાહ કરવામા’
આવશે.

19 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

વેલ
પુ’
ખાણધર
ગ ા . ન ’ . સદર કનેકશનમા અનકનેકટેડ તરકે ટેટ રપટ ન
૩૨૦૦૧/૫૦૯૦૮/૧ ૭.૫ હો.પા. નુ કનેકશન ન આપવાને લીધે બે વષનુ મીનીમમ બીલ આપેલ છે
આપવા બાબત.
અને તે કનેકશન હાલમા પીડસી છે અને કુલ રકમ
૧૯૦૦૦ બાક બોલે છે. જેને લીધે કનેકશન આપેલ
નથી.

20 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

િનકાલ
નવા કનેકશન

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂઆત અવયે એલટ લાઇન ના ૧૪ ગાળાના
કરવામા’ આવશે.
વાયરો બદલાવવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૬૨ 
૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચની મંજૂર મેળવી સદર કામગીર
તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂઆત અવયે એલટ લાઇન ના ૧૪ ગાળાના
કરવામા’ આવશે.
વાયરો બદલાવવા માટે ોજે ક ટ નં ૨૧૧૩૬૩ 
૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચની મંજૂર મેળવી સદર કામગીર
તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

મોહન પા’ચા ગા.ન’. ૩૩૦૬૧/૦૦૧૫૮/૧ મા સદર પીયા ૨૨૭૫/- વષ-૨૦૧૫ મા’ જમા આપેલ છે
બળેલ મીટરનો ચાજ જમા આપવા બાબત

સદર ાહકની રજૂ આ ત અવયે વડા પે ટ ા
િવભાગીય કચે ર માં ઓફસ રે ક ડ ની ખરાઈ કરતાં
સદર નામ નં બ ર વાળા વીજ ડાણની પીડસી
આરસી ની અર નધાયે લ નથી. વધુ મ ાં સદર
વીજડાણ વષ ૨૦૦૮-૦૯માં કયાણપૂ ર પે ટ ા
િવભાગીય કચેરમાં હતું યારે પીડસી થયેલ હતું.
યારબાદ મોવાણ ગામ વડા પે ટ ા િવભાગીય
કચેરમાં ાસફર થયેલ, જેથી સદર ાહકનો રેકડ
વડા પેટા િવભાગીય કચેરમાં ઉપલધ ન હોય,
કયાણપૂ ર પે ટ ા િવભાગીય કચે ર ને પ નં
વીએસડ/ટેક/૧૮/૬૫૮૪, તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ થી જર
તમામ રેકડ પૂરો પાડવા ણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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21 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા જુઠા રા

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

22 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા નરશી સવ
રાઠોડ

એલટ લાઇનના સમારકામ બાબત.

23 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

રામનગર ગામને જુ વ ાનગઢ એચવીડએસ જે તે સમયે રામનગરના જુ વ ાનગઢ અચવીડએસ
ફડરમા’ સમાવેશ કરવા બાબત.
ફડરમા’ સમાવેશ ગાહકોને લાભ આપેલ છે જયારે
બાકના ગાહકો ને સારો વીજ પુરવઠો મળે તે માટે
નવુ જુ વ ાનગઢ એસએસ થવાથી આ ગાહકોને
જુવાનગઢ ફડરમા’ ડવામા’ આવેલ છે તેમજ આ
સમયે ૧૧ કેવી વી’ઝલપર ફડર ઓવરલોડ થવાથી
આ ગાહકોનો પાવર ફેરફાર કરવામા’ આવેલ હતો.

24 લા પમુખ કશાન સ’ઘ
દેવભુિમ દવારકા

25 જેરામ મન નકુમ

જેઠા ધના નકુમ

પડસી ર-કનેકશન બાબત.

દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂ આ ત અવયે એલટ લાઇન ના ૨૭
કરવામા’ આવશે.
ગાળાના વાયરો બદલાવવા માટે ોજેકટ નં ૨૧૧૩૬૪
 ૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચ ન ી મં જ ૂ ર  મે ળ વી સદર
કામગીર તા. ૧૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ
છે.
દવસ-૩૦ મા’ સવ ે કર મ’જુ ર  લઇ કામગીર સદર રજૂ આ ત અવયે એલટ લાઇન ના ૨૭
કરવામા’ આવશે.
ગાળાના વાયરો બદલાવવા માટે ોજેકટ નં ૨૧૧૩૬૫
 ૨,૮૫,૭૯૨/- ના ખચ ન ી મં જ ૂ ર  મે ળ વી સદર
કામગીર તા. ૧૭.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કર આપેલ
છે.

ગા.ન’. ૩૨૦૦૨/૧૦૭૫૩/૦ ને મીનીમમ બીલ પે ટ ે
ટે  ટ રટ ન ભરવાથી બીલ આપે લ તે ગાહક
દવારા ભરપાઇ ન થતા કનેકશન હાલમા’ રદ થયેલ
છે તેથી મીટર લગાડવાની કાયવાહ કરવામા’ આવેલ
નથી.
ગા.ન’. ૩૨૦૦૨/૧૦૧૩૮/૩ દવારા પડસી ર-કનેકશનની
અર કરેલ ન હોય તેથી નામદાર અદાલત ના હુકમ
પમાણે અરજદાર દવારા કાયછાહ કરેલ નથી. તેથી
કનેકશન ચાલુુ કરેલ નથી.

26 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી િવજ વાયર બદલવા, પોલ સીધા કરવા તેમજ આ કસાઓમા’અર આયા બાદ થળ સવે કર
ખેડુત હતરક સિમિત
કુ લ કે ઘર પરથી પસાર થતી લાઇનમા’ કાયવાહ કરવામા આવે છે. તેમજ ફરયાદ નીવારણ
કેબલ નાખવા વગેરે
પણ કરવામા’ આવે છે.
27 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી સરકાર ખરાબામા’ નવુ િવજ ડાણ આપવા થળ ખરાઇ કરને તે મુજબ જર ડોકયુમેટ લઇ
ખેડુત હતરક સિમિત
બાબત.
કનેકશન આપવાની કાયવાહ કરવામા’ આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
કમ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો
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28 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી યુ કને ક શન આપતી વખતે જે તે જયાએ આવા કસાઓમા’ લાય કોડ ની વવાઇ મુજબ જે તે કસામાં ફરયાદ આવવાથી ગાહકને યાં
ખેડુત હતરક સિમિત
જુ ન ી લે ણ ી રકમ તે મ જ વારસદારના નામે િનયમ અનુસાર કાયવાહ કરવામા’ આવે છે.
વોટર લો મીટર દવારા પાણી માપીને ફરયાદનુ
બોલતી રકમ વસુલવા બાબત.
િનવારણ કરવામાં આવે છે તેમજ ૭.૫ હો.પા. ના ૬
નંગ કનેકશનમાંથી ૨ નંગ કનેશન અિવ
અલાઇનસીઝ, અમદાવાદને આપે લ છે જે તારખ
૩૦.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે. તથા બાકના ૪
કનેકશન ની કામગીર રચ ફાઇટોકેર કંપની, ચેનઇ
ને આપે લ છે . જે અવયે કં પ ની ારા અતા
માનુ સ ાર વક ઓડર માં આપે લ સમયમયા દ ામાં
કામ પુણ કર આપવામાં આવશે.
29 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી શટ સરકટ કે ફોટ તે મ જ મીટર બ આ કસાઓમા’ લેબોરેટર રણ કયા બાદ જર
ખેડુત હતરક સિમિત
જવાના કસામા’ મીટર ચાજ વસુલવા બાબત. જણાય તો કાયવાહ કરવામા’ આવે છે. અયથા ચાજ
વસુલવામા’ આવતો નથી.

30 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી સીમતળમા’ એક જ જુ થ મા’ રહે ત ા ખે ડ ુ ત ોને ૫વીસીએલના પરપત ન’બર વીસીએલ/ટેકખેડુત હતરક સિમિત
જયોિતગામ અથવા એમા’થી ઘરવાશનનુ ૧ઊ૧૧૯૬ તા. ૩.૨.૧૭ મુ જ બ ના ધારાધોરણો આ
િવજ ડાણ આ૫વા બાબત.
કનેકશન માટે યોય જણાય તેવા કસામા’ િનયમ
અનુસાર િવજ ડાણ આપવાની કાયવાહ કરવામા’
આવે છે.
31 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી જયોિતગામ તથા એ વચે કોસી’ગ દુ ર આ કામગીરમા’ કોસી’ગ દુ ર કરવા માટે પોજે ક ટ
ખેડુત હતરક સિમિત
કરવા બાબત.
મ’જુ ર કરે લ છે અને તે મુ જ બ વડતરા સબ
ડવીઝનમા’ કુ લ ૪૩ કોસી’ગ ભાણવડ સબ
ડવીઝનમા’ ૨૮ કોસી’ગ, ટાઉન સબ ડવીઝનમા’ ૧૪
કોસી’ગ તે મ જ ખ’ભાલીયા રલ પે ટ ા િવભાગીય
કચેરમા’ ૫૭ કોસી’ગ દુર કર કામ કરેલ છે. તથા
બાક રહે ત ા કોસી’ગનુ કામ પણ વહે લ ાસર પુ 
કરવામા’ આવશે.
32 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી ખેતીવાડ ફડરમા’ કટકે કટકે વીજ પુરવઠો સદર કસાઓમા’ ગાહકોને સાર કવોલીટના ટાટર
ખેડુત હતરક સિમિત
મળવાથી ટાટર તથા મોટરને નુકસાન થવા તથા મોટર વાપરવા માટે જણાવવામા’ આવે છે
બાબત.
પર’તુ અમુક ગાહકો દવારા તેનુ પાલન થતુ નથી.
તેમજ પીવીસીએલ િનયમ મુજબ મીટર પછના
વાયર’ગની જવાબદાર ગાહકોની બને છે . તે થ ી
વળતર આપવાની કોઇ ગવાઇ િનયમ અનુ સ ાર
નથી.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

આ કામગીરમાં ોિસંગ દુર કરવા માટે તાંિક મંજૂર
મેળવી તે મુજબ જર ોિસંગો અનુમે વડા સબ
ડવીઝનમાં કુલ ૪૩ ોિસંગ ભાણવડ સબ ડવીઝનમાં
૨૮ કરોિસંગ ખંભાળયા ટાઉન સબ ડવીઝનમાં ૧૪
કરોિસં ગ તે મ જ ખં ભ ાયા રલ પે ટ ા િવભાગીય
કચેરમાં ૫૭ ોિસંગ દુર કર કામ પૂણ કરેલ છે. જે
સતત ચાલુ રહેતી યા છે. અને જર જણાયે જે-તે
ોિસંગ દૂર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
જનરલ માહતી
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33 પાલાભાઇ આ’બલીયા પમુખી સોલાર પ’પ સે ટ મા’ પાણીનો ફલો ઓછો જે તે કસામા’ ફરયાદ આવવાથી ગાહકને યા’ ફલો
ખેડુત હતરક સિમિત
હોવા બાબત. તથા ૭.૫ હો.પા ના પૈસા ભરેલ મીટર દવારા પાણી માપીને ફરયાદનુ નીવારણ
કનેકશન લગાડવા બાબત.
કરવામા’ આવે છે તે મ જ ૭.૫ હો.પા. ના ૬ ન’ગ
કનેકશનમા’થી ૨ ન’ગ કનેકશન અિવ એટરપાઇઝ
અમદાવાદને આપેલ છે અને હાલમા’ તેનુ કામ ચાલુ
છે . તથા બાકના ૪ કને ક શન રચ ફટ ક’પની
ચેનઇ ને આપેલ છે જેથી આ પનનુ
સમયામાયાદામા’ પુણ થઇ જશે.
34 રાયદે રા નથુ

રાયદે રા નથુના પીડસી રકનેકશન બાબત. રાયદે રા નથુ ન ા ગા.ન’. ૮૮૯૯૧/૦૦૨૦૬/૧ ના
પીડસી રકને ક શન બાબતે અરજદાર દવારા નામ
ટાસફર તેમજ પીડસી રકનેકશનની અર કરેલ છે
જેની વતુળ કચેરને દરખાત મોકલી મ’જુર મળયે
કામ તરત પુ કરવામા’ આવશે.
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

જે તે કસામાં ફરયાદ આવવાથી ગાહકને યાં
વોટર લો મીટર દવારા પાણી માપીને ફરયાદનુ
િનવારણ કરવામાં આવે છે તેમજ ૭.૫ હો.પા. ના ૬
નંગ કનેકશનમાંથી ૨ નંગ કનેશન અિવ
અલાઇનસીઝ, અમદાવાદને આપે લ છે જે તારખ
૩૦.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે. તથા બાકના ૪
કનેકશન ની કામગીર રચ ફાઇટોકેર કંપની, ચેનઇ
ને આપે લ છે . જે અવયે કં પ ની ારા અતા
માનુ સ ાર વક ઓડર માં આપે લ સમયમયા દ ામાં
કામ પુણ કર આપવામાં આવશે.
સદર ાહક ારા ખે ત ીવાડ વીજ ડાણ ના રકનેશનની અર તા. ૨૫.૧૧.૨૦૧૪ના રોજ કરેલ છે.
યારબાદ વીજ ડાણની મજૂ ર  માટે જર
દતાવે
ઘટતા
હોય,
પ
નં
વીએસડ/ટેક/૧૮/૬૫૮૩, તા. ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ થી ણ
કરે લ છે . જે ન ી પુ ત  ત ા કય ે આગળની કાય વ ાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
સોલાર કમ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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