પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 11/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : સી એમ પરમાર
રજુ થયેલ ોની સંયા : 15, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 રફકભાઇ મોહમદભાઈ

બીલમાં લોક આપવા બાબત

2 િવમલાચલ દશન લેટ ઓનસ

બીલમાં આપવામાં આવેલ રડગમાં સુધારો સદર ાહકની ફરયાદ બાબતે સ.ડ ના મીટર રડર
કર આપવા બાબત
ારા ફરથી રડગ લેવડાવી ને બલ માં સુધારો કર
આપવામાં આવે લ છે . જે થ ી ાહકની ફરયાદનો
હકારામક િનકાલ કરેલ છે..

3 નાથાભાઈ ભીમાભાઈ
4 ધીભાઈ પસંગભાઈ

5 લતાબેન મહેશભાઈ

સદર ાહકની ફરયાદ બાબતે મીટર રડર ને ફોન
કરતા તેમણે જણાવેલ સદર મકાન જેતે સમયે બધ
હતું જેથી ાહકને આ લોકનું બલ ભરવા જણાવેલ
તથા આવતા બીલમાં મીટરમાં રડગ લઇ વધારાના
પૈ સ ા જમા આપવામાં આવશે જે થ ી ાહકની
ફરયાદનો હકારામક િનકાલ કરેલ છે..

અતન જવાબ

િનકાલ
મીટર સંબિધત

HVDS કમ હે ઠ ળની કામગીરના વાયર સદર ાહકની ફરયાદનો િનકાલ થળ તપાસ કર, તારખ: ૨૯-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ નાયબ ઇજનેર ારા
અમાર ખેતીવાડ માંથી કાઢવા બાબત
દવસ-૩૦ માં ઘટતું કરવામાં આવશે
થળ તપાસણી કર અરજદારી ની રજૂઆત હળવા
દબાણ ની વીજ લાઈન ને ભારે દબાણ માં ફેરવવા
માટે ન ી હોય જે થ ી થળ પર જર સમજણ આપી
ફરયાદ નો હારામક િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.
સદર ાહકની ફરયાદ બાબતે ાહકનું બલ લાવેલ
તે ચે ક કર િનયમ માણે સમવી ાહકની
ફરયાદનો હકારામક િનકાલ કરેલ છે..

6 રમેશભાઈ ગોયાણી

સાંઢખાખરા AG ફડરમાં ૧૦૦KVA T/C તથા સદર ાહકની ફરયાદની દવસ-૭માં સવે કર જેની
૬૩ KVA T/C ની L T લાઈનનો વાયર તાંિક મંજૂર મયા બાદ મટરયલની ઉપલધી
બદલવા બાબત
થયે થ ી દવસ-૩૦ માં કામગીર કર આપવામાં
આવશે.

7 રમેશભાઈ ગોયાણી

સાં ઢ ખાખરા AG ફડરમાં ૨ નં ગ AB વીચ સદર ાહકની ફરયાદની સવે કર જેની તાંિક મંજૂર સાંઢખાખરા AG ફડરમાં ૨-ગગ વીચ નવી નાખી
મુકવા બાબત
લઇ મટરયલની ઉપલધી થયેથી દવસ-૧૦ માં તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૮ ના રોજ ાહકની ફરયાદનો િનકાલ
કામગીર કર આપવામાં આવશે.
કરેલ છે.

8 રમેશભાઈ ગોયાણી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

પોલ નમી જવાના કારણે મીટર પેટ પરનો સદર ાહકની ફરયાદનો થળ તપાસ કર વીજ
કાચ તૂટ ગયેલ છે તેમજ વીજ પુરવઠો બંધ પુરવઠો ચાલુ કર આપવામાં આવેલ છે..
થઇ ગયેલ છે.

બલ વધારે આપવા બાબત

િનકાલની િથિત

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

વીજલાઈન સમારકામ અં ગ ે ન ી દરખાત SI યોજના
હેઠળ મંજુર કરવામાં આવેલ છે. સદર હું કામગીરની
િવગત : ૨૦.૬૪ સક  ટ ક.મી. LT લાઈનના વીજ
વાયરો બદલાવી સદર કામગીર તા.૧૫-૦૪-૨૦૧૮ ના
રોજ કર ાહકની ફરયાદનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

સાંઢખાખરા ગામમાં યુઝ બો્ મુકવા બાબત સદર ાહકની ફરયાદની દવસ-૭ માં કામગીર કર તા,૧૯.૦૩.૧૮નાં રોજ સાંઢખાખરા ગામમાં યુઝ બો
આપવામાં આવશે.
નાંખી ાહકની ફરયાદનું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 રમેશભાઈ ગોયાણી

10 સુરપાલિસંહ રનુંભા સરવૈયા

11 નારણભાઈ કાળુભાઈ યાદવ
12 ઘનયામભાઈ િશહોરા

13 ઘનયામભાઈ િશહોરા
14 ઘનયામભાઈ િશહોરા

15 લધાભાઈ દેવશીભાઈ
બલદાણીયા

માનિવલાસ AG ફડરમા Tree કટં ગ કર સદર ાહકની ફરયાદની દવસ-૭માં સવે કર જેની વીજલાઈન સમારકામ અં ગ ે ન ી દરખાત SI યોજના
વાયર બદલવા બાબત
તાંિક મંજૂર લઇ મટરયલની ઉપલધી થયેથી હેઠળ મંજુર કરવામાં આવેલ છે. સદર કામ બાબતે
દવસ-૩૦ માં કામગીર કર આપવામાં આવશે.
-કટંગની કામગીર કરેલ તેમજ ૦.૯૦૦ ક.મી. HT
લાઈનના વીજ વાયરો બદલાવી તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૮
ના રોજ ાહકની ફરયાદનો િનકાલ કરેલ છે.
ખેતીવાડ કનેશનનું અંદાજપની કાયવાહ ન સદર અરજદાર રાજપરા (જેસર) ના રહેવાસી છે પરંતુ સદર ાહકને ખે ત ીવાડ કને  શનનુ ં અં દ ાજપ
થવા બાબત.
તેની જમીન હાથસણી માં આવેલ છે જેથી ાહકને તા,૧૫.૦૩.૧૮ પાઠવી ાહકની ફરયાદનો િનકાલ કરેલ
હાથસણી ગામમાં ડોયુમેટ મંગાવવા માટે પન છે.
૧૧૦૦૭ તા, ૨૧.૧૨.૧૬ તથા પનં ૯૬૮૭ તા,૨૪.૧૧.૧૭
થી ણ કરે લ હતી જે અરજદાર યાં રહે ત ા ન
હોવાથી સવે ની કામગીર આગળ થઇ શકેલ નથી.
યાર બાદ ાહક ારા ઓફસે સં પ ક કરતા થળ
તપાસ કરતા પ નં ૩૫૮ તા, ૧૬.૦૧.૧૮ થી ડાર
કુવા કરાવવા માટેની નોટસ પાઠવેલ યાર બાદ
ાહક ારા લોકદરબારમાં સદર સવે નં માં ડાર થઇ
ગયે લ છે તે વ ુ ં જણાવે લ આથી થળ તપાસ કર
અંદાજપ દવસ-૮ માં આપવામાં આવશે.
ખેતીવાડ કનેશનમાં લોડ ઘટાડો કર આપવા સદર ાહકની ફાઈલની ચકાસણી કર ાહકને િનયમ
બાબત
મુ જ બ ટે  ટ રપટ ભરપાઈ કયા તારખથી લોડ
ઘટાડો કર આપવામાં આવશે.
ઘેટ રોડ પર ચૌહાણપરા િવતારમાં JGY નો સદર ાહકની ફરયાદ ચૌહાણપરા િવતાર ઘે ટ 
પાવર આપવા બાબત
ગામથી ૨ ક.મી દુર ખેતીવાડ િવતારમાં હોવાથી
JGY પાવર આપી શકાય તેમ નથી

ઘે ટ  ગામને અબન િવતારમાં લીધે લ છે સદર ાહકની ફરયાદની દવસ-૧૫માં ચકાસણી કર ઘે ટ  ગામનુ ં બિલં ગ ાયના ટે ર ફ મુ જ બ જ
જેથી યુનીટ દઠ ભાવ વધારે આવે છે.
િનકાલ કર દેવામાં આવશે.
કરવામાં આવે છે.
આં ક ોલા AG ફડરની વષ ો જૂ ન ી લાઈન સદર ાહકની ફરયાદની દવસ-૭માં સવે કર જેની
હોવાથી વારંવાર ફોટ થવા બાબત
તાંિક મંજૂર મયા બાદ મટરયલની ઉપલધી
થયે થ ી દવસ-૩૦ માં કામગીર કર આપવામાં
આવશે.

ઘરવપરાશનુ ં પાવર ચોરનુ ં ખોટુ ં બલ સદર ાહકને ૧૨૬ કલમ હે ઠ ળ બલ આપવામાં
આપવા અંગે
આવેલ છે જેનો ફાઈનલ ઓડર પણ ૦૯.૦૩.૧૮ રોજ
આપવામાં આવેલ છે.ાહકને ૩૦ દવસમાં ૫૦% રકમ
ડપોઝીટ તરકે ભર આગળ િવુ ત િનરક ની
કચેરએ ફરયાદ નોધાવવા જણાવેલ છે.

વીજલાઈન સમારકામ અં ગ ે ન ી દરખાત SI યોજના
હેઠળ મંજુર કર . સદર હું કામગીરની િવગત : ૩
સકટ ક.મી. HT લાઈનના ઢલા વીજ વાયરો ખેચી
નવા જંપર કર, ઝાડની નડતર પ ડાઓ કાપી,
વીજપોલ સીધા કર તમામ કામગીર તા.૧૫-૦૪૨૦૧૮ ના રોજ પુણ કર ાહકની ફરયાદનો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
લોડ વધારો / ધટાડો
િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
વીજ ચેકગ

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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