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

પેટા િવભાગીય કચેર : ારકા, િવભાગીય કચેર : દેવભૂિમ ારકા, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 11/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી ડ.એમ.અરલા - ૯૮૭૯૨૦૧૮૪૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રાજુભાઇ નારણભાઇ હરયાની,

પશુ દવાખાનાપાસે ારકા,
િસધનાથ દવાખાના, મો ન
૯૮૨૪૫૦૭૨૮૧

કેબનમાં વીજ મીટર લેવા અંગેની રજૂઆત સદર રજૂઆત માટે અરજદાર ને નવા વીજ િમટર
મેળવવા માટે અર કરવાની હોય તે અંગે થળ
પર સંપૂણ માહતગાર કરેલ છે તેમજ અરજદાર ારા
પેટા િવભાગીય કચેર એ જર સાધિનક પેપર સાથે
િનયત અર ફમ જમા કરાયા બાદ આપ ને વીજ
િમટર  આપવા  માટે  ની  આગળ  ની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે

સદર રજૂઆત માટે અરજદાર ને નવા વીજ િમટર
મેળવવા માટે અર કરવાની હોય તે અંગે થળ
પર સંપૂણ માહતગાર કરેલ છે તેમજ અરજદાર ારા
પેટા િવભાગીય કચેર એ જર સાધિનક પેપર સાથે
િનયત અર ફમ જમા કરાયા બાદ આપ ને વીજ
િમટર  આપવા  માટે  ની  આગળ  ની  કાયવાહ
કરવામાં આવશે

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ગઢવી િપઠા જેઠાભાઇ,ારકા મો
ન ૯૮૯૮૯૪૯૨૨૩

રાણેર િવતાર કે જે ટૂંપની જેવાય ફડરમાં
છે તેનો પાવર સલાય ારકા ફડરમાં આપવા
બાબત

રાનેર િવતાર ને યોિત ામ વીજ લાઇન માં થી
૨૪ કલાક અિવરત વીજ પુરવઠો સંતોશ જનક રતે
આપવામાં આવેલ છે તેમજ ારકા ફડર માં એચ ટ
લાઇન વોટેજ રેયુલેશન ની મયાદા  બહાર જતાં
હોવાથી ટૂંપની જે  વાય ફડર માથી વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે

રાનેર િવતાર ને યોિત ામ વીજ લાઇન માં થી
૨૪ કલાક અિવરત વીજ પુરવઠો સંતોશ જનક રતે
આપવામાં આવેલ છે તેમજ ારકા ફડર માં એચ ટ
લાઇન વોટેજ રેયુલેશન ની મયાદા  બહાર જતાં
હોવાથી ટૂંપની જે  વાય ફડર માથી વીજ પુરવઠો
આપવામાં આવે છે

િનકાલ
ફડર બદલવા

3 મનુભાઈ રામાણી,બહુચરા શેર,
ારકા

બહુચરા શેરમાં  આવતી એલટ લાઇનમાં
વૉટેજ વધઘટ થવા બાબત

બહુચરા શેર માં  તારખ ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ
૫૦૦ િમટર નવો એબી કેબલ બદલાવી આપવામાં
આવેલ છે સદર ફરયાદ નું િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 અતુલભાઈ દવે, સામાજક
કાયકર

ારકા  શહેરને  વીજ  પુરવઠો  પૂરો  પડતી
લાઈનોમાં  કરાવવું.

સદર કામ માટે તારખ ૨૬.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧
કેવી ારકા ફડર અને તારખ ૨૫.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ
૧૧ કેવી ટવી ફડર માં જર શટ ડાઉન લઈ તેમજ
જર  કટંગ કરેલ છે તેમજ લાઇન નું સમારકામ
કરેલ છે સદર ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 અતુલભાઈ દવે, સામાજક
કાયકર

ગોમતીઘાટથી  રલાયસ  ગેટ  સુધીમા ં
ઇસુલેટર  વોિસંગ  કરવા  બાબત

તારખ ૨૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પાવર શટ ડાઉન કર
ને કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 અતુલભાઈ દવે, સામાજક
કાયકર

મંદરની બાજુમાં SBI ATM વાળું ગલીમાં ૨૦૦
Kva નું ાસફમર ચાજ કરવા બાબત.

સદર કામ માટે જર સવે કરેલ છે તેમજ એલ ટ
એબી  ક ેબલ  ૦૧  ગાળા  નો  નાખેલ  છ ે  ત ેમજ
ાસફોરમેર ચાજ કરવા માટે લાઇન કામ પૂણ કરેલ
છે તેમજ ાસફમર ચાજ કરવા માટે જર ટેટંગ
કામ કયા પછ સદર કામ દન ૦૪ માં પૂણ કરવામાં
આવશે.

ાસફમર ચાજ કરવા માટેનું  જર ટેટગ કામ
પૂણ  થયેલ  છે  અને  તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ
ાસફમર ચાજ કર સદર કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 અતુલભાઈ દવે, સામાજક
કાયકર

મંદરના  ાસફમર  અંડર  ાઉડ  કેબલ
(માધવ રેટોરટ) નો જમીનથી બહાર નીક
ગયેલ છે.

સદર કામ માટે જર સવે  કરેલ છે તેમજ અંડર
ાડ કેબલ માટે રાજેશ પાવર એજંસી ને સોપેલ છે
જે દન ૦૭ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

અંડર ાઉડ કેબલ માટેની કામગીર મે.રાજેશ પાવર
એજસી ારા તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


