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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર નગરસીમ, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૨, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 12/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.એચ.શાહ - ૭૫૬૭૮૭૫૩૪૯

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 12, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 12, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રિતલાલ ડાયાલાલ પટેલ માકેટંગ યાડ, દુકાન નં.એ-૪૬ માટે ના નવા

િવજ ડાણ અંગે માહતી બાબત
એ-૧ ફમ આપેલ તેમજ આ અંગે માહતી આપેલ એ-૧ ફમ આપેલ તેમજ આ અંગે માહતી આપેલ િનકાલ

નવા કનેકશન
2 ધ એપીએમસી જમનગર માકેટંગ  યાડ,  દુકાન નં.એ-૮૭ પાસે  નીચા

િવજ-વાયર તથા નમી ગયેલ િવજ પોલ સીધા
કરવા બાબતે

સદર  દશાવેલ  જયાએ  નીચા-વાયર  તથા  નમી
ગયેલ િવજ પોલ સીધા કરવા બાબતે ૧૦ દવસની
સમય મયાદામાં સદર કામ કરવામાં આવશે

સદર  દશાવેલ  જયાએ  નીચા-વાયર  તથા  નમી
ગયેલ િવજ પોલ તા.૨૪.૮.૨૦૧૭ ના રોજ સીધા કર
નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 હાનભાઇ યુસુફભાઈ ખીરા ઘરની બાજુમાં િવજ વાયર પસાર થવા બાબત ૨ દવસમાં સવે કયા બાદ સદર લાઇન ૧૦ દવસમાં
િશટંગ કર આપવામાં આવશે.

અરજદારની રજૂઆત મુજબ નવો વીજ થાંભલો ઊભો
કર નડતરપ વીજલાઇન તા.૨૭.૭.૨૦૧૭ ના રોજ
િશટંગ કર આપેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
4 શૈલેષ કરશનભાઇ િવરાણી માક ેટંગ  યાડ,  દુકાન  નં.એ-૨૪  ના  પીડસી

થયેલ  બાક  લેણાં  અંગે  તેમજ  આ દુકાન
માટેના નવા િવજ-ડાણ અંગે માહતી બાબત

બાક રકમ અંગે ઓફસ રેકડ વેરફાઈ કર દવસ-૧
માં  જણાવવામાં  આવશે  તેમજ  નવા  િવજ-ડાણ
અંગે  બાક  રકમ  ભરપાઈ  થયે  કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવશે.

સદર અરજદાર ારા બાક લેણાની રકમ ભરપાઈ
કરવામાં આવેલ નથી અને નવા વીજ ડાણ અંગે
જર  નધણી  ફ  ભર  અર  કર ેલ  ન  હોય
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવેલ નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 ફરોજખાન પઠાન નૂરપાક  એરયામાં  પાવર સલાય આવ-
કરવા અંગે

સદર અંગે ટેપ બાય ટેપ ૧૧ કે.વી. કૌશલ ફડરનું
મેઈનટેસ  તથા  રપેરંગ  કરવામાં  આવશે  જે  ૧
માસમાં પુણ કરવામાં આવશે॰

૧૧ કેવી ફડરમાં તા ૧૫-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ જર
પીન ઇયુલેટર, ફેકેસન, નવા જપર, ઢલા વાયર
ખચી ને સમારકામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ધ એપીએમસી માકેટંગ યાડ માં બલોના કેશ-કલેશન કરવા
બાબત

ચાલુ માસની બલોની રકમ તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના
કલેશન  કરવામાં  આવશે  યારબાદ  દર  બિલંગ
સાઇકલ સમયે કલેશનની તારખો આપી કલેશન
કરવામાં આવશે

ચાલુ માસની બલોની રકમ તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના
કલેશન  કરવામાં  આવશે  યારબાદ  દર  બિલંગ
સાઇકલ સમયે કલેશનની તારખો આપી કલેશન
કરવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 ધ એપીએમસી જમનગર ખુલા  િવજ વાયરના  બદલે  કેબલગ કરવા
બાબત

ખુલા  િવજ વાયરના  બદલે  કેબલગ કરવા  માટે
મટરયલ ઉપલધતતા  મુજબ કાયવાહ  કરવામાં
આવશે

ખુલા  િવજ વાયરના  બદલે  કેબલગ કરવા  માટે
૮૦૦  મીટર  ક ેબલની  બદલવાની  કામગીર
તા.૧૫.૯.૨૦૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ધ એપીએમસી જમનગર માક  ે ટ ંગ  યાડ   મા ં  આવેલ  િવજ  ર ેષાન ુ ં
મેઈનટેસ  તથા  રપેરંગ  બાબત

િવજ લાઇનનું મેઈનટેસ તથા રપેરંગ ૧૦ દવસની
સમય મયાદામાં કરવામાં આવશે.

માકેટંગ યાડમાં આવેલ વીજ લાઇનનું મેઈનટેસ તા.
૨૪.૮.૨૦૧૭ ના કર નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ધ એપીએમસી જમનગર માકેટંગ યાડ  ના ાસફોમર િશટંગ કરવા
બાબત.

માકેટંગ યાડ ના ાસફોરમર િશટંગ ૧૦ દવસની
સમય મયાદામાં કરવામાં આવશે.

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબ  માક ે ટ ંગ  યાડ  ના
ાસફમરનું િસટંગ તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ કર
નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 ધ એપીએમસી જમનગર માક ે ટ ંગ  યાડ  ના  ાસફોમર  તથા  િવજ
લાઇનનું અરથગ કરવા બાબત.

માકેટંગ યાડ  ના ાસફોમર તથા િવજ લાઇનનું
અરથગ કરવા બાબત ૧૦ દવસની સમય મયાદામાં
કરવામાં આવશે.

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબ  માક ે ટ ંગ  યાડ  ના
ાસફમર ના ણ અરથગ તથા િવજ લાઇનના ૧૨
અરથગ તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ નવા કર નું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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11 ધ એપીએમસી જમનગર માકેટંગ યાડ ના ાસફોમરમાં લોડ વધારા
બાબત.

હાલમાં  માક ે ટ ંગ  યાડમા ં  ૧૦૦  કે.વી.એ.ના  બે
ાસફોમર  આવેલા  છે  તથા  બંને  ાસફોમરમાં
િવજ-ડાણ મુજબ લોડની ચકાસણી કરતા િનયત
મયાદામાં છે. આથી ાસફોમરની કેપેિસટમાં કોઈ જ
ફેરફાર કરવાની જરયાત રહેતી નથી.

હાલમાં  માક ે ટ ંગ  યાડમા ં  ૧૦૦  કે.વી.એ.ના  બે
ાસફોમર  આવેલા  છે  તથા  બંને  ાસફોમરમાં
િવજ-ડાણ મુજબ લોડની ચકાસણી કરતા િનયત
મયાદામાં છે. આથી ાસફોમરની કેપેિસટમાં કોઈ જ
ફેરફાર કરવાની જરયાત રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

12 સલમા યાસીન ખુરેશી િવજ-ડાણનું િવજ-બલ ન મળવા બાબત સદર િવજ-ડાણ ઓફસ રેકડ વેરફાઇ કર, િવજ-
ડાણનું બલ ચાલુ કર આપવામાં આવશે.

સદર વીજ ડાણ જુપડ પી કમમાં ચાલુ કરેલ
હોય લાગુ પડતી કમમાં તમામ યા પૂણ કર
ઓગટ-૨૦૧૭ મહના થી સાયકલમાં વીજ બલ ચાલુ
કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


