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

િવભાગીય કચેર : ભાવનગર ાય, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 07/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે.આર.વેલેરા

રજુ થયેલ ોની સંયા : 22, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 22, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 કણજરયા ભાવચંદબાબુભાઈ ડપોઝીટ ની રકમ પરત મેળવવા બાબત પેટા િવભાગીય કચેર ારા ડપોઝીટ રફંડ માટેની

પોઝલ પ નં:  ૩૩૦૨ તા:૨૭/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ
સમ અિધકાર પાસે  મોકલેલ જેની મંજુર  મ
ગયેલ છે આથી ચેક નીકયે થી અરજદારને ડપોઝીટ
ના નાણા પરત મ જશે આમ સદર બાબત ની
સમજણ અરજદારને બ કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ભુપેભાઈ એન રાવલ રતા  વચે  નડતર  પ  વીજ  પોલ  હોય
ખસેડવા બાબત

થળ તપાસ કરેલ છે સદર કામ નો િનકાલ દન ૧૦
માં કરવામાં આવશે

થળ તપાસણી દરયાન વીજ અકમાત િનવારવા
માટે વીજપોલ થળાંતર કરવાની જરયાત જણાતા
સદર હું  કામગીર  SI યોજના હેઠળ મંજુર કરવામાં
આવેલ છે. સદર હું કામગીર તા. 31-03-18નાં રોજ
પુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 હરશ વી.પવાર બાલા નગર માં મકાન ની અંદર વીજપોલ
છે જે નડતર પ છે

અગાઉ આ  સબ ડવીજન પાસે આવેલ જેમાં
સદર પોલ પર હાલ માં પીવીસીએલ ની હળવા કે
ભારે દબાણ ની કોઈ લાઈન નથી પરંતુ સદર પોલ
પર સદર વીજ કનેશન નો સિવસ વાયર લગાડેલ
છે જેની સમજણ અરજદાર ને આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 રણતિસંહ રસંગભાઈ પરમાર જગદશવરાનંદ સોસાયટ માં વોટેજ ડમ પડે
છે જેથી વીજ ઉપકરણો ચાલતા નથી

થળ તપાસ કર , ઘટતું કરવામાં આવશે તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૮  ફરયાદ  નુ ં  િનરાકરણ  કરવામાં
આવેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 અજયભાઈ શુકલ ટ લાઈટ રપેરંગ  ની  કામગીર(ફરયાદ)
કોણે કરવી નગરપાિલકા અથવા પી . .વી.
સી .એલ ?

અરજદાર  ને  જણાવેલ કે  ,  પીવીસીએલ વારા
નગરપાિલકા ને ટ લાઈટ નં વીજ ડાણ આપેલ
હોય છે જેની દેખરેખ નગરપાિલકા વારા જ કરવાની
હોય છે  તેમ છતાં  જર જણાયે  નગરપાિલકા  ને
પીવીસીએલ મદદ કરશે , આ બાબત ની ચચા
હાજર નગરપાિલકાના મુખ ી સાથે પણ કરેલ

િનકાલ
ટ લાઇટ

6 રઝાકભાઈ સતારભાઈ સોલંક લીલાપીર િવતાર માં  વોટેજ ડમ પડે  છે
જેથી વીજ ઉપકરણો ચાલતા નથી

લીલાપીર િવતારમાં ડમ વોટેજ નો  હોય ,
િશહોર ટાઉન સબ ડવીજન વારા સદર ાસફમર
નં લોડ બેલેસગ કરાવેલ છે તેમજ સદર ાસફમર
ના બાયફરકેશન નં કામ શ છે જેમાં , ડબલ પોલ
ચર થઇ ગયેલ છે

તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮  ફરયાદ  નુ ં  િનરાકરણ  કરવામાં
આવેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 િવઠલભાઈ હરાભાઈ , રહેવાસી
ગુંદાળા

૩૬૫૦૧-૦૧૭૪૫-૯  ાહક  નંબર  વાળું  વીજ
મીટર ઉતાર લેવા બાબત.

અરજદાર વીજ ચોર માં પકડાઈ ગયેલ હોય અને
પૈસા બાક હોય,  પીવીસીએલ માં બાક રકમ
ના ૭૫ % ભરપાઈ કરે વીજ મીટર ફર શ કરવામાં
આવશે

િનકાલ
વીજ ચેકગ
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8 રમેશભાઈ જસમતભાઈ બારૈયા ભુભાઈ  મોહનભાઈ  નું  ૩૬૫૦૩-૦૧૨૫૫-૧
ાહક નંબર વાળા વીજ ડાણ માં  ૨૩૦૧૬
િપયા બાક હોવાથી હતા કર વીજ ડાણ
શ કરવા બાબત

અરજદાર વીજ ચોર માં પકડાઈ ગયેલ હોય અને
પૈસા બાક હોય,  પીવીસીએલ માં બાક રકમ
ના ૭૫ % ભરપાઈ કરે વીજ મીટર ફર શ કરવામાં
આવશે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

9 વીણભાઈ નરશીદાસ
દાનીધારયા

ઘરવપરાશ ના વીજ ડાણ મળવા બાબત. અરજદાર ના નામનું બાક હેણી રકમ હોઈ, ભરપાઈ
થયાબાદ વીજડાણ આપવાની કાયવાહ  કરવામાં
આવશે. તેવી સમજણ અરજદાર ને આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

10 ભલાભાઈ ડાયાભાઇ બબસીયા નવા મંજુર થયેલ વીજ ડાણ માં લોડ ઘટાડો
કરવા બાબત

લોડ ઘટાડા માટેની કાયવાહ કરને નવું અંદાજપ
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો

11 કરશનભાઈ બબસીયા ખાર ગામે મશાન ની જયા માંથી પસાર
થતી વીજ લાઈન ફેરવવા બાબત.

જર સવેકામ કરને  આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

ખાર ગામે મશાન ની જયા માંથી પસાર થતી ૨
પોલ  ની  વીજ  લાઈન  મશાન  પરથી  ફ ેરવીને
કામગીર તા ૧૫/૦૪/૨૦૧૮નાં રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 પરમાર ભુપતભાઈ ભોથાભાઈ અરજદાર પાસે હાલમાં નાણાની સગવડતા ના
હોય ખેતીવાડ વીજકનેકશન ના અંદાજપ માં
સમય મયાદા વધારવા બાબત.

સદર  અરજદાર  ી  ભુપતભાઈ  બોથાભાઈ  નવા
ખેતીવાડ  વીજડાણના  અંદાજપમાં  ૬  મહનાની
સમયમયાદા  માટેની  અર લઈને  કાયવાહ  ચાલુ
કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

13 દલુભાઈ મગીભાઈ ભાનગઢ   ાહક  ન ં  ૩ ૬ ૪ ૩૭૦૦૦૩૮૪
િવજગેરરતીમાં રાહત કર આપવા બાબત

સદરાહક  લોકલ  એપીલેટ  માં  બોલાવીને  સદર
ાહકનું િવજ ગેરરિતના બીલમાં યોય સમાધાન કર
 નો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

14 બોથાભાઈ રવભાઈ ભાનગઢ  ાહક  ન ં  ૩ ૬૪૩૭૦૦૦૨૮૭
િવજગેરરતીમાં રાહત કર આપવા બાબત

સદરાહક  લોકલ  એપીલેટ  માં  બોલાવીને  સદર
ાહકનું િવજ ગેરરિતના બીલમાં યોય સમાધાન કર
 નો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
વીજ ચેકગ

15 જેરામભાઈ કેસરભાઈ પરમાર વષ-૨૦૧૬ માં  નવા ખેતીવાડ વીજ ડાણ
માટેની અર કરેલ જે આજ દન સુધી મળેલ
નથી.

સદર ખેતીવાડ કનેશન માટેનો લયાંક સરકારી
ારા આપવામાં આવતો હોય વારા મુજબ ખેતીવાડ
વીજ કનેશન આપવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન

16 મકોડભાઇ માવભાઈ વીરડયા શામપરા સીદસર ગામે  મા સરપંચ વા
શેર માં વીજ ડાણ માટેની લાંબી સિવસ ને
બે  પોલ ઉભા  કરવી  ને  વાયર  નાખી  ને
સિવસો ટૂંક કરવી

સદર કામગીર દવસ-૧૦ માં કર આપવામાં આવશે. સદર  અવયે ૨ પોલ ઉભા કર સિવસ વાયર
નાખેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

17 સંજય િસંહ એમ એમ ટ ની માંગણી ભાલ પંથક માટે
લાગુ કરેલ છે પરંતુ હજુ મ નથી

સદર એમ.એમ.ટ. ની મંજુર માટે િવભાગીય કચેર
ારા તા: ૩/૧/૨૦૧૮ પ નં:બીઆરડ/ટેક-૨/૫૫ થી
ઉપરોત  કચેર  એ  મોકલેલ  છે.  જ ે  મયે  થી
એમ.એમ.ટ  આપવામા ં  આવશે  તેવી  સમજણ
અરજદાર  ને  આપેલ  છે.

િનકાલ
નવી કચેર સંબિધત

18 ઉદેસંભાઈ ખેતા ટબી ગામે એલ ટ ના વાયર બદલવા
અને એ ફડર ના ોિસંગ દુર કરવા

સદર કામગીર માટેની તંીક મંજુર આવેલ હોય
કામગીર ૬૦ દવસ માં કર નાખવામાં આવશે.

ખેતા ટબી ગામે ૩ ટસી નાની મતા ના મૂક ને
એલટ લાઈન દુર કર અને તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૮ ના
ોિસંગ પણ દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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19 નેશ િશયાળ અરજદાર ારા અધેલાઈ ગામમાં  નવું  સબ-
ટેશન બનાવવા બાબત.

વષ-૨૦૨૦-૨૦૨૧  માં  વેળાવદર  ગામે  નવું  સબ-
ટેશન માટેની મંજુર આવેલ છે, જે વેળાવદર ગામે
ન કરતા અધેલાઈ ગામે  કર શકાય આથી તેની
તંીક  મંજુર  માટેની  જર  દરખાત કયા  બાદ
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
જેટકો

20 ધીભાઈ ચૌહાણ વલભીપુર પેટા િવભાગીય કચેર માં ટાફ ની
અછત હોય વધુ ટાફ આપવા બાબત.

સદર બાબત નીિતિવષયક હોય કાયવાહ થઇ શકે
તેમ નથી.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

21 મહપત િસંહ ઘેલડા સદર  અરજદાર  ારા  ઘરવપરાશ  ના  વીજ
કનેશન માટે નામ ફેરફાર કરવા બાબત

સદર  અરજદાર  ને  નામ  ફેરફાર  માટેના  જર
દતાવેજ ની સમજણ આપેલ જે અરજદાર ારા પેટા
િવભાગીય  કચેર  માં  જમા  કરાવતા  નામ  ફેરફાર
માટેની કાયવાહ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

22 ઉદેસંગ ભાઈ ખેતીવાડ કનેશન માં બળેલ મીટર નો ચાજ
વસુલ કરવા બાબત.

સદર અરજદાર ને ટિમનલ કવર બ જવાને લીધે
મીટર બ ગયેલ હતું આથી િનયમોનુસાર બળેલ
મીટર નો ચાજ  વસુલવામાં  આવેલ તેમ સમજણ
આપવામાં આવેલ.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી


