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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : ખંભાલીયા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 12/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 3

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 ખંભાલીયા
શહેર

ભારતીય
કસાનસ’ઘ

બીલ આપવા બાબત કચેરએ અરજદારના િવજ ડાણ અ’ગે રેકડ તપાસી
તેમજ  થળ  ચકાસણી  કર  અરજદારની  રજુઆત
અનુસ’ધાને ક’પનીના િનયમ મુજબ જરેર કાયવાહ
કરવામા’ અવહે.

સદર ાહકી વેલ પું ખાણધર ારા નવા વીજ
ડાણ ના અંદાજપ ના નાણાં ભરપાઈ કરતી વખતે
ટેટ રપટ ભરેલ ન હોય, સદર વીજ ડાણ "UC -
(અનકનેકટેડ)" તરકે તા. ૨૪.૦૮.૨૦૦૦ ના રોજ ાહક નં
૩૨૦૦૧/૫૦૯૦૮/૧ થી ચાલુ કરેલ હતું. યારબાદ, ાહક
ારા સદર વીજ ડાણના િમિનમમ વીજ બલો પેટે .
૧૯,૩૨૦/- ભરપાઈ કરેલ ન હોય, સદર વીજ ડાણ તા.
૦૧.૦૬.૨૦૦૭ ના રોજ "NPDC - (નોન પેમેટ ડસ
કનેશન)" કર કાયમી ધોરણે ર કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ખંભાલીયા
ાય

જુસબ
દોસમામદ
ખફ

નવા િવજ ડાણ અંગેની અર ની નધણી
કરવા બાબત

અરજદારની  મા’ગણીવા જમીનનુ  થળ  ચકાસણી
કયા બાદ કચેરસઅ બાક લેહણા રકમની ચકાસણી કર
અરજદારની અર નો’ધવા જર કાયવાહ કરવામા’
આવશે.

વીજ ડાણ માટે  થળ ચકાસણી કરતાં  અરજદારની
અર કંપનીના ધારાધોરણ મુજબ હોય ાહક ની અર
નધણી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ કરેલ છે. યારબાદ,
અતા  માનુસાર  આગળની  કાયવાહ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

3 વડાા રાજશી
વેણ’દ
કારેથા

ગાળા ખ’ચવા બાબત જર સવે કર દવસ-૧૫ મા’ કામથીર પુણ કરવામા’
આવશે.

ોજેકટ  ન.  243988  થી  સમારકામ  ની  વહવટ
મંજૂરથી તેમાં 1.6 ક.મી. કંડટર તથા ૧૨ નંગ તાણીયા
અને  ૩  નંગ જૂના  પોલ બદલાવવાની  કામગીર  તા.
૨૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 વડાા જેશા ભાયા
ડા’ગર

નવા િવજ ડાણ બાબત અરજદારને માિલક હકક અ’ગે જર દાખલા રજુ કરવા
જણાવેલ છે.  તેમજ અ ડોકયુમેટ મળયે નવેસરથી
અરનુ  રટેશન  કરાવી  જર  વહવટ  મ’જુર
મેળવી  કનેકશ  ન  આપવાની  કાયવાહ  કરવામા’
આવશે.

અરજદારને  જર ઘટતા દતાવે રજૂ  કરવા અગાઉ
પ ન. ૧૪૨૯૨, તા. ૦૩-૧૧-૨૦૧૮ થી તથા લોક દરબાર
દરયાન  બમા ં  ણ  કરવામા ં  આવેલ.  ત ેમજ
અરજદારને તેના માલીક હ અંગે જર દતાવેજ રજૂ
કરવા પ ન. વીએસડ/307 તા. 16-01-19 થી ણ
કરેલ  છે  જ ે  અરજદાર  તરફથી  રજૂ  કર ેલ  ન  હોય,
આગળની કાયવાહ થઈ શકેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

5 વડાા ગઢવી
મેઘાભાઇ
લખુભાઇ

મેઇટેનસ કરવા બાબત જર સવે કર દવસ-૩૦ મા’ કામથીર પુણ કરવામા’
આવશે.

સદર ગ્પના સમારકામ અંગે ોજેકટ ન. ૨૪૪૦૫૨ થી
તાંિક મંજૂર મેળવેલ છે. જે અંતગત ૧.૩૦ કમી વાયર
બદલવા તથા જજરત થયેલ ફેકેશન તથા તાણીયા
બદલવાની  કાયવાહ  તા.  ૨૮.૦૨.૨૦૧૯  સુધીમાં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
28/02/2019
મેઇટેનસ
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6 વડાા ગોયા નેભા
વા

મેઇટેનસ કરવા બાબત જર સવે કર દવસ-૧૫ મા’ કામથીર પુણ કરવામા’
આવશે..

સદર કામગીર અંતગત એક ડેમેજ પોલ તથા ફેકેશન
બદલાવીને તા. ૨૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 વડાા મે. ગોપી
મીક
પોસેસસ

વાર’વાર િવજ િવેપ થવા બાબત હાલમા ’  આ  િવજ  ડાણન ે  ૧૧  ક ેવ ી  ગો ’ઇજ
જયોિતગામમા’થી  િવજ પુરવઠો  મળે  છે  જે  ફડરને
ડડયુજેવાય યોજના અ’તગત ’’ ્ણ સમારકામ કરેલ
છે  અને  તેમ છતા’  જર  જણાય યા’  હ પણ
સમારકામ કર સતત િવજ પુરવઠો મ રહે તેવુ કામ
કર આ અરનુ િનરાકરણ કરવામા’ અવશે.

સદર વીજ ડાણ ૧૧ કેવી ગોઈંજ જેવાય ફડરમાંથી
આપવામાં  આવેલ  છે.  સદર  ફડરનુ ં  ડડયુજેવાય
અંતગત સમારકામ ની કામગીર હાલ કાયરત હોય, વીજ
િવેપ  ની  ફરયાદ  ઈમરજસી  શટડાઉન  ના  કારણે
ઉદભવેલ  હતી.  વધુમાં  જણાવવાનું  કે,  સદર  ફડરના
ોિસંગમાં  આવેલ ૧૧ કેવી સોડસલા ખેતીવાડ ફડરનું
િવભાજન કર, ૧૧ ગોઈંજ જેવાય ફડરના ોિસંગો દૂર
કરેલ છે અને જર સમારકામ પૂણ કરેલ છે. તેથી સદર
ફડરમાં વીજ િવેપ અંગેની ફરયાદનું િનરાકરણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 વડાા વજશી પીઠા
ખ’ુટ

વજશી  પીઠ ા  ખ ૂ ં ટ   વ ાળા  ગ ્ પ  મા ં
એચવીડએસ અંગેની કામગીર કરવા બાબત.

જુર સવે કર ટેકનીકલ રતે શકયતા ચકાસી તેનુ
ગુપ એચવીડએસ કરવામા’ આવશે.

વજશી  પીઠા  ખૂ ંટ  વાળા  ગ્પ  મા ં  ોજ ેકટ  ન.
244053 થી ગ્પ એચવીડસ ની તાંિક અને વહવટ
મંજૂર  મેળવી  આગળની  કાયવાહ  તા.  ૨૫.૦૨.૨૦૧૯
સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
28/02/2019
મેઇટેનસ

9 વડાા ભારતીય
કસાનસ’ઘ

િવજ ડાણ ચાલુ કરવા બાબત રજુઆત અનુસ’ધાને થળ વેરફેકશન કર ક’પનીના
િનયમ મુજબ જર કાયવાહ કરવામા’ આવશે.

રજુઆત અનુસંધાને  થળ વેરફકેશન  કર  કંપનીના
િનયમ મુજબ જર કાયવાહ કરવામાં આવશે.

ગિત હેઠળ
31/01/2019
રેવેયુ / બીલ


