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

િવભાગીય કચેર : ભુજ, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 11/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

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

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 ભુજ શહેર-
૧

ભાનુભાઈ
ઠર

ઘાટયા  ફયામા  આવેલ  વીજ  થા ંભલા
ખસેડવા  બાબતે.

નાયબ ઈજનેર ભુજ શહેર 1 ારા થળ તપાસણી કરતા
તે થળ પર પાણી તેમજ ગટરની લાઈન પસાર થતી
હોવાને કારણે તાંિક રતે વીજ થાંભલા ખસેડ શકાય
તેમ નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

2 ભુજ શહેર-
૨

મેહબુબ
જુસબ ખલીફા

મહેબુબ જુસબ ખલીફા ારા રહેણાકના મીટરની
સિવસ લાઈન બદલવા બાબતની ફરયાદ

ભુજ  શહેર-2  પે.ટ.િવ.  કચેરના  નાયબ ઈજનેર  ારા
ફરયાદના મીટરની સિવસ લાઈન બદલાવીને ફરયાદનુ
નીરાકરણ કર દેવામા આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 ભુજ શહેર-
૨

રવીભાઈ
મહેવર

રવીભાઈ મહેરની  ફરયાદ  કે  તેમની  સાથે
એપાટમેટના બી લેટ માલીકના બીલોની
ઉલટ સુલટ થઈને તેમને બીલ મળે છે તેની
તપાસ કર નીરાકરણ લાવવુ.

ફરયાદને જે બીલ મળે છે તે બીલ તેમના મીટરમા
દશાવતા આકડા માણે મળે છે કે કેમ તે અંગેની ખરાઈ
કર થળ ઉપર બે લટે માલીકોને સાથે હાજર રાખીને
બે લેટ માલીકોને  પોતાના વપરાશ માણેનુ  બીલ
મળે  તે  મણેની  કયવાહ  કરવાની  સુચના  નાયબ
ઈજનેરને અય થાનેથી આપી દવસ 7 મા કામગીર
પુર કરવા જણવેલ છે.

સદર ફરયાદ બાબતમા થળ તપસણી કર બે
ાહકોની હાજર મા તેઓના મીટરની તપાસણી કર
લોડ સાઈડ ડાણમા જે ભુલા હતી તેની િનકાલ કર
ફરયાદનુ િનવારણ લાવી દધેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ભુજ શહેર-
૨

હનીફ માંઠ રણછોડ વાડ, લાલ ટેકર િવતારમા રોડ લાઈટ
થાંભલો ઉભો કરવા બાબતે

સદર ફરયાદ બાબતે નાયબ ઈજનેર ભુજ શહેર 2 ારા
જણાવાયેલ છે કે ફરયાદમા દશવેલ જયા ઉપર રોડ
લાઈટ ફેઝ વધારવા માટેની  અર ભુજ નગરપાિલક
ારા કરવામા આવેલ નથી. ભુજ નગરપાલીક ારા સદર
િવતારમા  રોડ  લાઈટ  ફેઝ  વધારવા  માટેની  અર
કરવામા આવે અને તે સદભે  હાલના િનયમ માણે
િનયત ભાવ ભરવામા આવેથી સદર ફરયાદ મણેની
લાઈન ઉભી કર આપવામા આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

5 ભુજ ાય ભીમ
નારણ ચાડ

ભીમ નારણ ચાડના  િવજ  ડાણમા  નામ
બદલવા બાબતની ફરયાદ બાબતે.

સદર ફરયાદ  અંગે  નાયબ ઈજનેર  ભુજ  ાય ારા
જણાવેલ  છે  ક ે  ફરયાદને  નામ  બદલવા  માટેનો
ભાવપક આપેલ છે  જે  ભરપાઈ કરેથી  તેમનુ  નામ
બદલી નાખવામા આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ખાવડા
એસઓ

ખાર ામ
પંચાયત
સરપંચ

ખાર ગામમા એબી કેબલ બદલવા બાબતની
ફરયાદ બાબતે

ખાવડા  સેકશન  કચેરના  જુનીયર  ઈજનેર  ારા  આ
બાબતે જણાવેલ છે કે સદર કેબલ બદલવાની કામગીર
50% પુર થઈ ગયેલ છે અને બાક રહેતી કામગીર 15
દવસમા પુર કરવામ આવશે.

ખાર ગામમા એબી કેબલ બદલવાની કામગીર તા.
૨૬.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ  પુર  થઈ  ગયેલ  છે.  આમ
ફરયાદનુ િનવારણ લાવી દધેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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7 કુકમા મોડસર
સરપંચ ી
િવમભાઈ

મોડસર ગામમા લો વોટેજ હોવાની  ફરયાદ
બાબતે.

નાયબ ઈજનેર કુકમા ારા ફરયાદના થળની મોજણી
કરવામા આવેલ અને જણાયેલ કે સદર િવતારમા એક
ટ.સી.  લગાડવામા  આવે  તો  ફરેયાદની  ફરેયાદનુ
િનરાકરણ આવી શકે તેમ છે તેથી થળ ઉપર વધારની
ટ.સી. લગાડવાની કામગીર હાથ ધરવામા આવેલ છે જે
પુર  થતા લો વોટેજની ફરયાદનુ  િનજરાકરણ આવે
જશે.

સદર  થળ પર ટ.સી.  લગાડવાની  કામગીર  તા.
૧૬.૧૨.૨૦૧૮ના  રોજ  પુર  થઈ ગયેલ છે  તેમજ તે
િવતારની લો વોટેજની ફરયાદનુ નીરાકરણ આવી
ગયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 માધાપર
ભુજ

ઇ િવલાસ
સોસાયટના
રહશ ૧.
વી.વી.
પરમાર, ૨.
વી.એન.રાણા

ઇવીલા સોસાયટમા એક એલ.ટ. લાઈનનો
થાભલો જજરત હાલતમા ઉભેલ છે જે ખમ
પ છે અને બદલવાની જરયાત છે.

સદર  થળ  તપાસ  કર  લેવામા  આવેલ  છે  અને
ફરયાદમા દશાવેલ થાભલો બદલવીને સમારકામ દવસ
7 મા પુ કર આપવામા આવશે

સદર ફરયાદ બાબતે થળ તપાસણી કરને થાભલો
તા ૧૫.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ બદલી નાખવામા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 માધાપર
ભુજ

વાલ
ખીમ
હરાણી

વાલ  ખીમ  હરાણી  રહેવાસી  નવાવાસ
માધાપરની  તેમના  રહેણાકના  મકાનમા  લો
વોટેજ હોવાની ફરયાદ.

નાયબ ઈજનેર માધાપર ારા ફરયાદના થળની મોજણી
કરવામા આવેલ અને જણાયેલ કે સદર િવતારમા ફેઝ
વધારની લોડ વીભાત કરવામા આવે તો ફરેયાદની
ફરેયાદનુ િનરાકરણ આવી શકે તેમ છે તેથી થળ ઉપર
વધારનો વાયર ખેચીને  ફેઝ વધારને  લોડ િવભાત
કરને લો વોટેજની ફરયાદનુ િનજરાકરણ લાવી દેવામા
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


