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

િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 14/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 18, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 1

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 પાલીતાણા
શહેર

ઝાકરભાઈ
એસ ડેરૈયા

BPL કનેશનમાં નોટરથા રદ કરવી. BPL કનેશનમાં નોટરથા ગાઈડ લાઈન મુંજબ જ
કનેશન આપવામાં આવે છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
2 પાલીતાણા

શહેર
સતારભાઈ
કરમભાઈ
ડેરૈયા

પેટા  િવભાગીય  કચેરના  વીજકાપમાં  ફેરફાર
કરવા બાબત જે દવસ ની કરેલ છે તેમાં
ફેરફાર કરવા બાબત.

પેટા  િવભાગીય કચેરના  નાયબ ઈજનેરને  ાહકની
ફરયાદ અનુસંધાને જર ફેરફાર કરવા સુચના આપેલ
છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

3 પાલીતાણા
શહેર

મુમતાઝબેન
હસનભાઈ
ડેરૈયા

વારામાં  ખેતીવાડ  વીજકનેકશન  માટે૨૦૧૮માં
માંગણી કરેલ છે જે હજુ સુધી મળેલ નથી..

હાલમાં  લા વાઈઝ ખેતીવાડ કનેશન વષ-૨૦૧૬
સુધીના ખેતીવાડ કનેશન આપવાની કામગીર શ છે
સદર  કનેશન  વષ-૨૦૧૮નુ ં  હોય  આવતા  વષ ે
આપવામાં  આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

4 પાલીતાણા
શહેર

ઈરફાનભાઈ
હાભાઇ

લોરમીલના ૬ કે વી ના વીજકનેકશન માં લોડ
વધારો  કરવા  વેરા  પહોચ  ન  હોવાથી  લોડ
વધારો મળેલ નથી.

પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઈજનેરને ાહકના લોડ
વધારો કરવા માટેની સુચના આપેલ છે.

તા:૧૮.૧૨.૧૮ ના રોજપેટા િવભાગીય કચેર ારા સદર
ાહક પાસે થી અર સાથે નું લોડ વધારા નું ફમ
વીકાર ને આગળ ની કયા શકરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
5 પાલીતાણા

શહેર
કસાનાબેન
જમાલભાઈ
મહેતર

ખેતીવાડ  વારાનુ ં  કનેશન  ૭  મહનાથી
રેશન કરેલ  હોય કનેશન યારે  મળવા
બાબત.

હાલમાં  લા વાઈઝ ખેતીવાડ કનેશન વષ-૨૦૧૬
સુધીના ખેતીવાડ કનેશન આપવાની કામગીર શ છે
સદર  કનેશન  વષ-૨૦૧૮નુ ં  હોય  આવતા  વષ ે
આપવામાં  આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો

6 પાલીતાણા
શહેર

ઈમરાનભાઈ
દુદાભાઈ
અબડા

ખેતીવાડ ફડર ગારયાધાર રોડ પરનું દવસનો
વારો સવારે ૪.૦૦ વાગે આવે છે તે વારનો
સમય ૬.૦૦ વાગે કરવા બાબત.

૧૧  કેવી  ખેતીવાડ  ફડરના  વારાનુ ં  લાનગ  લોડ
ડપેચ  સેટર  ારા  ની  કરેલ  ચાર  િવભાગના
સમયમાં(આઠ કલાક)  દર  મહનામાં  રોટેશન મુજબ
કરવાનું ાહકને સમવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

7 પાલીતાણા
ાય

લાખાભાઈ
શામભાઈ
ગોહલ

ZP માં  ઘરવપરાશનું  મીટર આજ દન સુધી
મળેલ નથી  જેના  ડોયુમેટ ૬ માસ પહેલા
આપેલ હોય હજુ સુધી કનેશન મળેલ નથી.

સદર કનેશન B કેટેગીરમાં કરવાને બદલે A કેટેગીર
કરવા પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઈજનેરને સુચના
આપેલ છે.

સદર અરજદાર ને તા:૧૦.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ઝુપડપી
કમ હેઠળ ૧-ફેજ ઘર વપરાશ નું  વીજ કનેશન
આપી ને ફરયાદ નો સુખદ િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
8 પાલીતાણા

ાય
વીણભાઈ
ઓઘડભાઈ
ચૌહાણ

ખેતીવાડ  વારાના  કનેશન  માટે  ૧૦  માસ
પહેલા પૈસા ભરેલ હોવા છતાં હજુ સુધી કનેશન
મળેલ નથી

સદર ાહકને પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઈજનેર
ને મ જર તમામ દતાવે બતાવી કામકાજના
દન-૧૦ માં કનેશન આપવા સુચના આપેલ છે.

સદર ાહક ી ારા ખૂટતા દતાવેજ આયા બાદ
તા: ૧૦.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ખેતીવાડ વીજ કનેશન
આપી ને ફરયાદ નો સુખદ િનકાલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન / લોડ

વધારો-ધટાડો
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9 ગારયાધાર-૧ મગનભાઈ
બેચરભાઈ
કાકડયા

પીવીસીએલ કંપનીના ગામડાઓમાં ખેતીવાડ
તેમજ ઘરવપરાશ કનેશનો જુનાટાફ સેટ અપ
કરતા હાલમાં વીજકનેકશનોની સંયામાં વધારો
થતા ટાફનીસંયા તેની તેજ હોવાથી ાહકોની
ફરયાદ સમયસર પૂણ  થતી નથી તો ટાફ
વધારવા બાબત.

GSO-4  મુજબ  ટાફ  ફાળવવા  અંગેની  કામગીર
હાલમાં ચાલુ છે.તેમજ દર મહને ખાલી પડેલ જયાની
િવગતો ઉપલી કચેરને મોકલાવામાં આવે છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

10 ગારયાધાર-૨ અરજણભાઈ
ભાણાભાઈ
વઘાસીયા

૧  ફેઇઝ  મીટર  ડેલાની  બહાર  કડ  આપવા
બાબત.

સદર ાહકની ફરયાદ દન-૩માં  મીટર બહાર કાઢ
િનકાલ કરવા પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ ઈજનેરને
સુચના આપેલ છે.

તા:  ૧૭.૧૨.૧૮ ના રોજ સદર ાહક નુ ં  ૧ફેજ વીજ
મીટર ડેલા ની બહાર શીટ કર ફરયાદ નો િનકાલ
કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

11 ઘોડઢાળ શિતિસંહ
જગતિસંહ
ગોહલ

ટોડ ગામમાં વાડએ વાડએ TC મુકવા માટેની
કમમાં અમાર વાડએ હજુ TC મુકેલ નથી.

સદર કનેશનનો ટ બદલાવી ાહકને નવું TC મૂક
અથવા નવો ટ ન મળતા પોલીસ ોટેશન માંગી
ાહકની  ફરયાદનું  િનવારણ  કરવા  પેટા  િવભાગીય
કચેરના નાયબ ઈજનેરને સુચના આપેલ છે.

સદર કનેશનનો ટ બદલાવી ાહકને નવું TC મૂક
અથવા નવો ટ ન મળતા પોલીસ ોટેશન માંગી
ાહકની  ફરયાદનું  િનવારણ કરવા  પેટા  િવભાગીય
કચેરના નાયબ ઈજનેરને સુચના આપેલ છે.

ગિત હેઠળ
31/03/2019

ાસફમર બાબત

12 ઘોડઢાળ સજયભાઈ
દામભાઈ
કકાણી

સોલાર વોટર પંપ બંધ પડવા બાબત ાહકની  ફરયાદ  ફરથી  સોલાર  વોટર  પંપની
ફરયાદના પટલમાં  ચડાવી કંપનીને ટેલીફોનીક જન
કર ાહકની ફરયાદનું િનરાકરણ દવસ-૭ કરવા પેટા
િવભાગીય કચેરના નાયબ ઈજનેરને સુચના આપેલ છે.

તા: ૨૯-૯.૧૮ ના રોજ ાહક ની ઓનલાઈન પટલ
માં નધાયેલ ફરયાદ ના અનુસંધાને કોસોલ એજસી
ારા પંપ નો હેડ વધાર ને ૭ ટેજ માં થી ૮ ટેજ
કરેલ છે.જેમાં ાહક ારા ફર થી તા: ૨૨.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ ફર થી ફરયાદ કરવામાં આવી હતી. જે માણે
પંપ પાણી કાઢતું  નથી.  તા:  ૨૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
એજસી ના સિવસ અનીર ારા થળ મુલાકાત
લેવામાં આવેલ જેમાં માલુમ પડેલ છે કે મોટર અથવા
પંપ માં કોઈ પણ ખરાબી નથી.પરંતું કુવા માં પાણી
નું જળ તર ખુબ નીચે હોવા થી પંપ પાણી નથી
કાઢ શકતું. માટે એજસી ના રપટ ના અનુસંધાને
સદર ફરયાદ ને પટલ માં લોજ કર ને ફરયાદ નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

તળા-૧ તથા તળા-૨ પેટા િવભાગીય કચેર
વચે નવી પેટા િવભાગીય કચેર બનાવવી

તળા-૧  અને  તળા-૨  પેટા  વીભાગીય  કચેરને
િવભાત કરવાની િવગત ઉપલી કચેરને મોકલવામાં
આવેલ છે  તો  મંજુર  થયે  નવી  પેટા  િવભાગીયની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

14 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

તળા ખાતે ડવીઝન કચેર બનાવવા રજૂઆત તળા  ડવીઝન  બનાવવા  માટ ેની  પોઝલ
પાલીતાણા  કચેર  ારા  ઉપલી  કચેરને  મોકલવામાં
આવેલ છે તો મંજુર થયે નવી િવભાગીય કચેરની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

15 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

તળાના ૬૬ કે  વી ચોપડા(તખતગઢ) તથા
તથા  ૬૬  ક ે  વી  સરતાનપર  (રાતાખડા)
સબટેશન કાયરત કરવા બાબત

તળાના ૬૬ કેવી ચોપડા S/S તથા સરતાનપર S/S
નું બનાવવાનું આયોજન વષ ૨૦૧૮/૧૯ છે જેની જમીન
અિધહણની કાયવાહ શ છે

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

16 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

તળા-૧ તથા  ૨  તથા  ાપજ ણેય પેટા
િવભાગીય કચેરમાં ટાફ વધારવા બાબત.

GSO-4  મુજબ  ટાફ  ફાળવવા  અંગેની  કામગીર
હાલમાં ચાલુ છે.તેમજ દર મહને ખાલી પડેલ જયાની
િવગતો ઉપલી કચેરને મોકલાવામાં આવે છે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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17 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

૨૨૦ કે વી શેળાવદર સબ-ટેશન કાયરત કરવું
તથા તેની સાથે ૬૬ કે વી સબ-ટેશન આપવું.

તળાના  ૬૬  ક ેવી  શેળાવદર  S/S  બનાવવાનુ ં
આયોજન વષ ૨૦૧૯/૨૦માં કાયરત કરવાનું લાનગ
છે.

િનકાલ
જેટકો / નવું એસએસ

18 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

ખેતીવાડ A-1 ટાઈના ાહકોને લોડ વધારાનું
જે બલ આપવામાં આવે છે તેની આકારણીમાં
સુધારો કરવા બાબત.

જર  આધાર પુરાવા  લઇ ાહકને  પેટા  િવભાગીય
કચેરએ ઉપિથત થતા નાયબ ઇજનેર ારા ાહકની
ફરયાદનો િનકાલ કરવાનું જણાવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

19 તળા-૨ પરેશભાઈ
એલ ની

હાલમાં કંપની ારા માફ યોજના ચાલી રહ છે
તે માટે ૫૦ % ને બદલે ૮૦% મુજબ મુજબ
રાહત આપી આકરણી કરવા બાબત.

માફ  યોજના  ૨૦૧૮એમનેટ  કમ  માટેની  સંપૂણ
માહતી આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


