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

પેટા િવભાગીય કચેર : સાપર, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૨, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આર.ડ.પરમાર - ૭૫૭૩૦૧૮૨૫૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 જસુભા વુભા ડે તેમનું ખેતીિવષયક વીજ ાફમર સલામત

જયાએ ખસેડવા બાબત
તાંિક સવે કર યોય જયાએ દન ૩૦ માં ખસેડ
આપવામાં આવશે

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબનુ ં  વીજ  ાસફમર
બરના ખૂણા  ઉપર હયાત છે  યાંથી  નીકળતી
એલ.ટ.  લાઇનમાં  ખેતી  િવષયક  વીજ  ડાણો
આપવામાં  આવેલ  છે.  સદર  વીજ  ાસફોમરને
બરમાંથી ખેતીવાડ િવતારમાં ફેરવવા માટે DISS
યોજના હેઠળ મંજૂર મેળવીને સદર કામગીર તા.
૨૦.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 ગીતબા પી. ડે કંકુ કોમ્લે ના િવતાર માં લો-વોટેજ ની
સમયા હોઈ, નવું ાફમર બેસાડવા બાબત

તાંિક સવે કર યોય જયાએ દન ૩૦ માં ખસેડ
આપવામાં આવશે

લો  વૉટેજની  સમયાના  િનરાકરણ  માટે  હયાત
ાસફમર સટરનું િવભાજન કરને નવું ાસફમર
તા  ૯.૯.૧૭  ના  રોજ  ઊભુ ં  કર  નુ ં  સ ુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 કરંિગયા હરેશભાઈ આલાભાઈ ખેતીિવષયક ફોટ વીજ િમટર બદલી કર
આપવા બાબત

દન-૧ માં  ખેતીિવષયક ફોટ વીજ િમટર બદલી
કર આપવામાં આવશે

ખ ેતી િવષયક  ફોટ  વીજ  િમટર  બદલી  કર
આપવામાં  આવેલ  છે

િનકાલ
મીટર સંબિધત

4 દાના લાલા ટારયા નવુ ં  ઘર  િમટર  ZP  કમ  હેઠળ  આપવા
બાબત

અરજદાર ના ડોયુમસ થળ પર લઈ લીધેલ છે.
યોય તાંિક સવે કયા બાદ તાકાિલક વીજ ડાણ
આપવામાં આવશે

અરજદાર ના ડોયુમસ થળ પર લઈ લીધેલ છે.
યોય તાંિક સવે કયા બાદ તા.૭.૯.૨૦૧૭ ના રોજ
ZP કમ હેઠળ વીજ ડાણ આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 મનસુખલાલ બાબુલાલ રહેણાક ફોટ વીજ િમટર બદલી કર આપવા
બાબત

દન-૧ માં  રહેણાક ફોટ વીજ િમટર બદલી કર
આપવામાં આવશે

ફોટ વીજ િમટર બદલી કર આપવામાં આવેલ છે િનકાલ
મીટર સંબિધત

6 ચંદુલાલ મેઘ પરમાર તેમના ખેતીિવષયક વીજ ડાણ ના િમટર ની
સિવસ લાઇન બદલાવવા બાબત

દન-૧ માં ખેતીિવષયક વીજ ડાણ ના િમટર ની
સિવસ લાઇન બદલી કર આપવામાં આવશે

ખેતીિવષયક વીજ ડાણ ના  િમટર  ની  સિવસ
લાઇન બદલી કર આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ધીરજ ભીમ પરમાર મારા રહેણાક ના િવજડાણ ના િમટર ની
સિવસ ખૂબ નીચે આવી ગયેલ હોતા યોય
કરવા બાબત

દન-૧ માં રહેણાક વીજડાણ ના િમટર ની સિવસ
ખચી ને યોય કર આપવામાં આવશે

સિવસ લાઇન િનયમ મુજબ યોય ચાઈએ ખચી
આપી  નું િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 જે.સી. ડે રબાર વાસ માં એલ.ટ. લાઇન ના બે નમી
ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત

દન-3 માં એલ.ટ. લાઇન ના બે નમી ગયેલ પોલ
સીધા કર આપવામાં આવશે.

એલ.ટ. લાઇન ના બે નમી ગયેલ પોલ સીધા કર
આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


