પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ભુજ , વતુળ કચેર : ભુજ , તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : પી.બી.કોટવાલ
રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 19, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

વધારાની ડ.પી.આપવા બાબત.

2 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

૬૬.કે.વી.ખીરસરા S/Sમાં લેડલાઈન ફોન બંધ સદર નં બ રની તપાસ કરતા આ લે  ડલાઈન નં બ ર
રહેવા બાબત..
૦૨૮૩૫ ૨૯૩૮૩૫ ફોન હાલમાં કાયરત છે. તથા સદર
બાબતની જે ટ કોમા સદર નુ દવસ ૧૫મા
િનરાકરણ કરવા જણાવેલ છે.

3 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

4 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

5 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી
6 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

હાલે ૧૦૦ કે . વીનુ ં ાસફમર થળ પર છે જે મ ા
ટોટલ વીજ ાહક ૧૫૭ છે તે મ જ તે ન ો લોડ ૧૨૩
ક.વો. છે . જે ન ુ સ વ ે કરને દવસ ૩૦માં લોનુ
વીભાજન કર નવુ ટ.સી. નાખવામા આવશે.

૧૦૦૦૦/-થી ઉપર રોકડ રકમ વીકારવામાં GR નં ACCTTS/ED/(F&A)/233-08.06.17
આવતી નથી
મુ જ બ ૧૦૦૦૦/-થી ઉપની રકમ સરકારના
ધારાધોરણ મુજબ વીકાર શકાય નહ. સદર રકમ
માટે લોકલ બેકોના ચેકો તેમજ ડ.ડ. વીકારવામાં
આવે છે . તે મ જ તે મ ને ઓનલાઈન ચુ ક વણા માટે
માહતગાર કરેલ છે.

વરમસેડા JGY ફડરમાં અનેક વખત બપોરના વરમસેડા જેવાય ફડર અને સુખપર ફડર વચે
સમયે લાઈટ બંધ રહેવા બાબત..
૪૫ ોિસંગ થતા હોય તેમજ સુખપર ફડરમા HVDS
કામ ચાલુ હોય સદર ફડર બંધ રાખવા અગાઉ હેર
ખબરથી ૪૮ કલાક અગાઉ ણ કરવામાં આવે છે.
હાલમાં HVDS સુખપર AG નું કામ ૭૦% પુ થયેલ
છે તેમજ બાક કામગીર આ માસના અંત સુધીમા
પુ કરવમા આવશે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

ભુ જ ડવીઝન વારા જે ટ કોને પ નં . ૩૦૭૦ તા.
૨૦.૦૩.૨૦૧૮ વારા ૬૬ કેવી. ખીરસરા સબટેશન નો
ટેલીફોન નં. ચકાસી કાયરત થીતી માં રહે તે માટે
ણ કરેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

ખીરસરા ગામે લો-વોટેજ ના ના અનુસંધાને S1
કમમાં ોજેટ નંબર 210205 ની યાંિક મંજુર
લઈને થળ પર હયાત ૧૦૦ કેવીએ ઉપરાંત નવું
૨૫ કેવીએ નુ ટ.સી. લગાવી લોડ િવભાજન નું કામ
તા ૩૦/૦૪/૨૦૧૮ સુધીમાં પૂણ કરેલ છે.

વરમસેડા જેવાય ફડરમાં હાલે ૧૧ કે.વી ોિસંગની
કામગીર પૂ ણ  કરે લ છે . તે મ જ HVDS સુ ખ પર AG
ફડરની કામગીર પણ પૂ ણ  કરે લ છે જે હાલે
વરમસેડા જેવાય ફડરમાં ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો
પુરો પાડવામાં આવે છે.

ખીરસરા ગામમાં વષ ો જુ ન ા વાયરો તે મ જ વાયરની જયા એ ABC કેબલ લગાવવાનું સવે કરેલ ABC કેબલ લગાવવા ની કામગીર તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૮
ફે  કે શ ન જુ ન ુ ં હોતા તે ન ી જયા એ નવા છે જે મ ા ૧ ક.મી. ABC કે બ લ લગાવવા માટે ન ુ નાં રોજ પૂ ણ  કરવામાં આવે લ છે . . આમ સદર
કેબલ તેમજ ફેકેશન નવું કર આપવા.
ોજે  ટ નં . ૨૦૯૪૪૭થી DDUJGY કમ અં ત ગ ત અરનો િનકાલ કરેલ છે
બનાવે લ છે જે ન ી મં જ ુ ર  મયે થ ી દવસ-૩૦માં
કામગીર પૂર કર આપવામાં આવશે.

સુખપર AG તેમજ ખીરસરા Agમાં િસંગલ ફેઝ સુ ખ પર AG તે મ જ ખીરસરા Agમાં હાલે LST થી સુ ખ પર AG તે મ જ ખીરસરા AG માં અથગના
પાવર ઓછો મળવા બાબત..
િસંગલ ફેઝ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે જે LST પુ ન :સયતાનુ કામ પુ ણ  કર લો વોટે જ ની
અથગ માટે જર િશયુઅલ-B કાયરત માં છે.લો સમયાનું િનરાકરણ તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૮ ના કરેલ છે.
વોટે જ ની સમયાનુ ં િનરાકરણ દવસ-૩૦માં કર
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 વસંતભાઈ હર છાભૈયા
(૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા
ામ રહેવાસી

JGY અને .AG ફડરોમાં અનેક જયાએ વાયરો JGY અને AG ફડરોમાં અનેક જયાએ વાયરો ોસ
ોસ થાય છે.
થાય છે જે હાલે દેશલપર સ.ડ માં આવતા એરયામાં
૧૧ કે . વી.ોિસં ગ નુ ં કામકાજ (DDUJGY)યોજન
અં ત ગ ત કાય ર ત માં છે . જે હાલે આ કામગીર
માનકૂ વ ા S/S આવતા માં  કે  ર JGY અને મખના
JGY માં ટોટલ ૧૧ કે . વી 82 ોિસં ગ રમુ વ કર
દે વ ાની કામગીર પૂ ણ  કરે લ છે . ટુ ક સમયમાં આ
કામગીર સુખપર ૬૬.કે.વી. S/Sમાં આવતા વરમસેડા
જે  વાયમા ૪૫ ોિસં ગ આવે લ ા છે જે ન ી કામગીર
૨૦/૦૫/૧૮ સુધીમા પુણ કરવામાં આવશે.

માનકુવા એસ/એસ મા આવતા ૮૪ ોિસંગ દુર કરેલ
છે . સુ ખ પર એસ/એસ મા આવતા ૪૫ ોિસં ગ દુ ર
કરવાની કામગીર તા ૩૦/૦૪/૨૦૧૮ સુ ધ ીમાં પૂ ણ 
કરવામાં આવેલ છે.

8 ીમતી મણીબેન કાિતલાલ
પટેલ (૯૪૨૮૮૯૭૭૮૩)

વીજ થાંભલો હટાવવા બાબત

9 મેમણ અદુલ ગની
(૯૪૨૬૮૧૭૩૩૭)

ઘરની બાજુ મ ાં આવે લ નડતર પ એલ.ટ. ઘરની બાજુમા આવેલ નડતર પ એલ.ટ. લાઈનને
લાઈનમાં બંચ કેબલ નાખવા બાબત
સલામતીને યાનમાં રાખી બે ગાળાનો બંચ કેબલ
નાખેલ છે.

સદર ાહક નો ૧ વીજ થાંભલો સીધો કરવા નુ કામ
કર નાખેલ છે. સદર હીને લાઈનિશટંગ માટે
અર કરવા લોક દરબારમા જણાવે લ પરં ત ુ આજ
દન સુધી અર થયેલ નથી, તેથી અર કયે થી
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

8 વીરમ અમર િસંધાલ
RGPU કેટેગર માંથી RGPR કેટેગર બદલવા અ ર જ દ ા ર  ી વ ી ર મ  અ મ ર  િ સ ં ધ ા લ ન ી અ ર જ દ ા ર  ી વ ી ર મ  અ મ ર  િ સ ં ધ ા લ ન ી
(૯૭૨૭૮૬૫૩૩૨), ગામ:- વાંઢાય બાબત..
વીજડાણ ની કે ટ ે ગ ર RGPU થી RGPR કર વીજડાણ ની કે ટ ે ગ ર RGPU થી RGPR કર
આપવાની કાયવાહ માટે SR:-10249658 તેમજ આપેલ છે. આમ સદર અરનો િનકાલ કરેલ છે.
ટકટ બનાવેલ છે. તેમજ સદર ટકટ પાસ થયેથી
ાહકી ની કે ટ ે ગ ર ચ  જ તથા તફાવતની રકમ
ાહકીના આગામી બીલમા જમા આપવામા આવશે
જે ન ી કાય વ ાહ પુ ણ  થયાની ણ દવસ-૭માં
કરવામાં આવશે.

10 કરણકુમાર એચ.અંરયા
(૯૪૨૭૩૫૩૯૫૯)
11 કાસમ ભૂરા નોડે(૯૯૨૫૩૭૦૯૯૨) કૂકમા

સદર ાહક નો ૧ વીજ થાંભલો સીધો કરવા નુ કામ
તારખ ૧૭.૦૩.૨૦૧૮ સુધીમા પુ કરવામા આવશે.
તથા ાહકીને નડતરા પ અય ૧ વીજ થાંભલાનુ
સવ ે કર લાઈન શીફટં ગ માટે જર આગળની
કામગીર કંપનીના નીયમ મુજબ કરવામા આવશે.

એલઈ. ડ.બબની રકમ પરત મળવા બાબતે. એલ.ઈ..ડ. બબ ના ૧૦૦ િપયા ની ેડટ ાહક
ના ખાતા માં જમા થયેલ છે

લખમણ ભીમા ચાને આપવામાં આવે લ ી લખમણ ભીમા ચાડને આપવામાં આવે લ વીજ
ખેતીવાડ વીજ ડાણ બાબતે
ડાણ અે ન ી કચે ર  ારા કાયદે સ રનુ ં ખે ત ીવાડ
કનેકશન છે.આ સંદભમાં ફરયાદએ ૨૦૧૭માં ફરયાદ
કર હતી યારે ાહકના થાપન ઉપર ાહક ારા
આપવામાં આવેલ ટેટ રપટ માણે વીજથાપન
ન હોવાના કારણે ાહકનુ ં વીજ ડાણ કાપવામાં
આવેલ હતું.સદર ાહક ારા નવેસરથી ટેટ રપટ
જમા કરાવવામાં આવતા થળ ઉપર
વીજથાપનની ચકાસણી કર વીજ ડાણ ફરથી
ચાલુ કર આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
નવા કનેકશન
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12 અરજણ રામ િપંડોરયા
(૯૮૨૫૯૦૨૨૫૯) -માધાપર

13 દેવ કરસન વરસાણી
(૯૪૨૮૬૮૦૦૦૪) -માધાપર

14 મહેર નારાણભાઇ ધનભાઇ
(૯૪૨૮૨૯૪૨૩૮) માધાપર

ી ફે ઝ અને સગલ ફે  માં લાઇટ વારં વ ાર અેની કચેરની માધવબાગ ફડરમાંથી લોડ ડાયવટ
બંધ થઇ જવા ની ફરયાદ
કરને લેરયા ફડરમાં તા ૧૨/૦૧/૨૦૧૮ના ડવામાં
આવેલ છે. જેથી માધવબાગ ફડરમાં ૧૮૦ એપીયર
માંથી ઘટને ૧૦૫ એપીયર થયેલા છે જેથી હાલે
ડસેબર મહનામાં ૨૧ ટ.ટ થી ઘટને ૧૧ ટ.ટ.
ફેુઆરમાં થયેલ છે. આમ વીજ િવેપના નો
નીરાકરણ આવી ગયેલ છે.સગલ ફેઝ લાઇટ હાલમાં
િનયમીત આપવામાં આવે છે.

જજરત લોખંડના થાંભલા બદલવાની માંગણી થળ ઉપર સવે કરવામાં આવેલ છે.થળ પર જુના
સમયના ૩ ગડ ર પોલ વાડ લાઇન છે . હાલમાં
રં જ કાનો પાક ઉભો છે તે થ ી થળ પર થાં ભ લા
બદલવાની કાયવાહ તુરંત થઇ શકે તેમ નથી. હયાત
થાંભલાઓની જયાઓએ લાઇનમાં નવા થાંભલાઓ
નાખી લાઇનનુ ં સમારકામ ૩૦ દવસમા કામ કર
દેવામા આવશે.
દલીત પછાત િવતારોના વીજ ો ઉકેલવા
બાબત.૧.રામ મંદર અને મિતયા કોલોનીમાં
લો વોટે  નો  ૨.જુ ન ા થાં ભ લાઓ અને
વીજતારનું સમારકામ ૩ઘરની નથી પસાર
થતા વીજ વાયરોનું યોય િનરાકારણ કરવું

ાસફમર સે ન ટર ઉભુ કરવા માટે ન ી તાં  ીક
ગવાઇ મે ળ વવામાં આવે લ છે  દવસ-૧૫ માં
ાસફમરસે ન ટર કામ પૂ  કરે થ ી રામ મં  દરના
િવતારના લોવોટે જ ના ોનુ નીરાકરણ
આવશે . મતીયાકોલોની િવતારમાં એબી કે બ લ
નાખવાની કામગીર મં જ ૂ ર થયે લ છે . તે થ ી તે
િવતારમાં ણ ફેમાં લોડ થવાથી નું િનરાકરણ
આવી જશે.વાબ-૨ જુના વીજ થાંભલાઓઅંગે સવે
કરવામા આવેલો છે તેમાંથી ૪૧ થાભલાઓ કટ
કર અને મજબૂત કર દેવાથી કામગીર હાથા પર
લે વ ામાં આવે લ છે જ ે ૧ માસમાં પૂ ર  થશે જુ ન ા
વીજવ્ ય રો બદલવામાટે એબી કે બ લ નાખવાની
કામગીર મંજૂર થયેલ છે જે કામ ૧ માસમા પૂ કર
દેવામાં આવશે.જવાબ-૩ મકાનોની નકથી પસરા
થતા વીજ વાયરો એબી કે બ લ નાખવાની આ
કામગીર ૧ મહનામા પૂ કરવાનું આયોજન છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

રં જ કાનો પાક ઉભો છે તે થ ી થળ પર થાં ભ લા
બદલવાની કાય વ ાહ થઇ શકે તે મ નથી. સદર
જયાનુ 3 વાર સવે કરતા હજુ સુધીમા રજકાનો પાક
ઉભો છે જેથી અરજદારને પ ન. ૧૬૦૨/૩૦.૦૪.૨૦૧૮
થી માધાપર પે.િવ.કચેર એ પાક નીકળવાની ણ
કરવા માટે જણાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

સદર કામમાં ૧.૫ ક.મી. એબી કે બ લ લગાડે લ છે .
જુ ન ા વીજ થાં ભ લાઓ અં ગ ે સવ ે કરવામા આવે લ ો
તેમાંથી ૪૧ થાભલાઓ કટ કર અને મજબૂત કર
દે વ ામા આવે લ . તે મ જ લો વોટે જ માટે નવા
ટ.સી.ની મંજુર મેળવી ૨૫ કેવીએ નુ ટ.સી. લગાવી
કામગીર પુર કરેલ છે. અને તેમના લો વોટેજના
ફરયાદનુ નીરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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15 મહેર મેઘવાળ સમાજ માધાપર

16 સરપંચ ી નવાવાસ ામ
પંચાયત (૦૨૮૩૨-૨૪૦૨૦૦)
માધાપર

17 કછ માધાપર પટેલ નાતી
મંડલ (૯૮૨૫૧૮૯૯૩૯)
18 યુ હર ભોલે લોજ
(૯૮૨૫૭૦૮૨૯૪)

દલીત પછાત િવતારોના વીજ ો ઉકેલવા ાસફમર સે ન ટર ઉભુ કરવા માટે ન ી તાં  ીક
બાબત.
ગવાઇ મે ળ વવામાં આવે લ છે  દવસ-૧૫ માં
ાસફમરસે ન ટર કામ પૂ  કરે થ ી રામ મં  દરના
િવતારના લોવોટે જ ના ોનુ નીરાકરણ
આવશે . મતીયાકોલોની િવતારમાં એબી કે બ લ
નાખવાની કામગીર મં જ ૂ ર થયે લ છે . તે થ ી તે
િવતારમાં ણ ફેમાં લોડ થવાથી નું િનરાકરણ
આવી જશે.વાબ-૨ જુના વીજ થાંભલાઓઅંગે સવે
કરવામા આવેલો છે તેમાંથી ૪૧ થાભલાઓ કટ
કર અને મજબૂત કર દેવાથી કામગીર હાથા પર
લે વ ામાં આવે લ છે જ ે ૧ માસમાં પૂ ર  થશે જુ ન ા
વીજવ્ ય રો બદલવામાટે એબી કે બ લ નાખવાની
કામગીર મંજૂર થયેલ છે જે કામ ૧ માસમા પૂ કર
દેવામાં આવશે.જવાબ-૩ મકાનોની નકથી પસરા
થતા વીજ વાયરો એબી કે બ લ નાખવાની આ
કામગીર ૧ મહનામા પૂ કરવાનું આયોજન છે.

સદર કામમાં ૧.૫ ક.મી. એબી કે બ લ લગાડે લ છે .
જુ ન ા વીજ થાં ભ લાઓ અં ગ ે સવ ે કરવામા આવે લ ો
તેમાંથી ૪૧ થાભલાઓ કટ કર અને મજબૂત કર
દે વ ામા આવે લ . તે મ જ લો વોટે જ માટે નવા
ટ.સી.ની મંજુર મેળવી ૨૫ કેવીએ નુ ટ.સી. લગાવી
કામગીર પુર કરેલ છે. અને તેમના લો વોટેજના
ફરયાદનુ નીરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ફરયાદમાં જણાવવામાં આવેલ ાંસફોરમર સેટર
હાલમા લોની જરયાત માણે છે.આ જયાએથી
ાંસફોરમર અય થળે લઇ જવા માટે યોય થાન
અંગે દવસ-૭ માં સવે કરવામાં આવશે અને સવે
કયા પછ સદર ાંસફોરમર સટર બદલીશકાય તેમ
છે કે કે મ તે અં ગ ે ામ પં ચ ાયત કીને ણ
કરવામાં આવશે.

સદર ાંસફમરની ફર તાંીક ચકાસણી કરેલ છે.
સદર ાંસફોરમર સટરની જયા બદલી શકાય તેમ
નથી. તે અંગે ામ પંચાયત કીને ણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

તા.૨૦.૧.૨૦૧૨ ના રોજ ટેમપરર કનેકશન પેટે પે ટ ા િવભાગીય કચે ર મા સદર ાહકીના જર અરજદારનુ કામ ચલાઉ િવજ ડણનુ બ બીલ
ભરેલ િપયા ૨૨૦૦૦/-પરત મળવા બાબતે. આધારો શોધી તપાસી દવસ-૩૦માં અરજદારને યોય ફાઈનલ કરતા કુલ રકમ ૧૦૬૭૫.૭૫ પીયાનુ લેણુ
યુતર આપવામાં આવશે.
િનકળેલ જેનુ અરદાર રા તા: ૧૬/૦૪/૨૦૧૮ તેમજ
૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ બે ભાગમા ભરપાઈ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

૧૨૬મા બને લ બીલ લે બ રપટે ન ા આધારે સબંધીત લેબ રપટેના રમાસ તા: ૦૫/૦૨/૨૦૧૪
રકમ પરત મેળવવા અંગ.ે
મુજબ મીટર મેક કંપનીનો અભાય જર હોવાથી
સદર અભાયા બાબતે કંપની સાથે થયેલ કાયવાહ
અંગેની માહતી લેબ અિધકાર પાસેથી માંગેલ છે. જે
મયેથી આગળની કયવાહ દવસ ૩૦મા કરવામા
આવશે.

સદર રાહકનાં મીટરનું લેબ પરણ તા
૦૫.૦૨.૨૦૧૪ નાં રોજ થયું હતું. િવશેષ ખરાઈ અથે
મીટર નાં વધારે ન ા પે ર ામીટરની જરયાત રહે ત ી
હોય મીટર બનાવનાર કંપનીને મોકલેલ હતું. મીટર
બનાવનાર કંપનીનાં રપટ મુજબ અરજદારને રફંડ
મળવા પા નથી. જેથી વીજ અિધિનયમ કલમ ૧૨૬
હેઠળ અપાયેલ બીલ બરાબર છે.

માધાપર નવાવાસ મયે ાંસફોરમર સટરની
જયા બદલવા બાબતે.૧.માધાપર નવાવાસમાં
અલગ અલગ થળ ઉપર નડતુપ ૭
ંસફમર સટર ખસેડ આપવા બાબતે

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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