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

પેટા િવભાગીય કચેર : ભાસ-પાટણ, િવભાગીય કચેર : વેરાવળ, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 11/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ પી પરમાર, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, ભાસ-પાટણ, મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૬૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 કશાભાઈ કાળાભાઈ સોલંક T/C  તથા  L.T .  લાઇન  મેટેનસ  કરવા

બાબત
અરજદાર ને સાથે રાખી નાયબ ઇજનેર ી .પાટણ
ારા થળ ચકાસણી કરતાં 11 kv અઠા ફડરના
કશા  કાળા  વાળા  ગ્પ  માં  કંડટર  બદલવાની
કામગીર  5  km,  70  LT  x  arm  બદલવાની
કામગીર થાય છે એ અંગે જર મંજૂર મેળવેલ છે
અને આ કામગીર તા: 30.07.2017 સુધીમાં પૂણ
કરવામાં આવશે.

થળ ચકાસણી કરતાં ૧૧ કેવી અઠા ફડરના કશા
કાળા વાળા ગ્પમાં  ૫.૦  km કંડટર બદલવાની
અને ૭૦ નંગ  LT x  arm બદલવાની જરયાત
જણાતા. સદર કામગીરની જર મંજૂર મેળવી તા
૦૮/૦૮/૨૦૧૭નાં રોજ કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 કરશનભાઈ ગોવાભાઇ બામણીયા નાથા પું ગ્પ-2 LT ગ્પ નું મેટેનસ
કરવા બાબત

અરજદારી નો  આજ રોજ થળ પર આવેલ
હોય.  અરજદારની  અરના  અનુસંધાને  નાયબ
ઇજનેરી .પાટણ ને  તા  17.07.2017 સુધીમાં
સવ ે  ની  કામગીર  કર  પોઝલ બનાવવા  અંગે
સૂચના આપવામાં આવેલ છે.

સદરહુ  રજૂઆત મુજબ તાંિક  મોજણી  કામ  કર
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ થી ૨૧.૦૯.૨૦૧૭ દરયાન કુલ 12
પોલ ઊભા કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 યુસુફભાઈ આમદભાઈ ગોહેલ ઉકા ડાંડ ગ્પ-1 નું LT ગ્પ નું મેટેનસ
કરવા બાબત

અરજદારી નો  આજ રોજ થળ પર આવેલ
હોય.  અરજદારની  અરના  અનુસંધાને  નાયબ
ઇજનેરી .પાટણ ને  તા  17.07.2017 સુધીમાં
સવેની કામગીર કર પોઝલ બનાવવા અંગે સૂચના
આપવામાં આવેલ છે.

સદરહુ  રજૂઆત મુજબ તાંિક  મોજણી  કામ  કર
તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૭ થી ૨૧.૦૯.૨૦૧૭ દરયાન કુલ 05
પોલ ઊભા કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 વનરાજભાઈ ગોિવંદભાઇ ડોડયા ભેરાળા AG ફડર નું મેટેનસ કરવા બાબત અરજદારીનો  આજ રોજ થળ પર આવેલ હોય.
અરજદારની અરના અનુસંધાને  નાયબ ઇજનેરી
.પાટણને  તા  30.07.2017  સુધીમાં  સવ ેની
કામગીર  કર  પોઝલ  બનાવવા  અંગે  સૂચના
આપવામાં આવેલ છે.

સદરહુ રજૂઆત મુજબ તાંિક મોજણી કામ હાથ ધર
જરયાત  મુજબનુ ં  ક ુલ  ૦૨.૦૦  કમી  લાઇન
સમારકામની કામગીર પૂણ કર રજૂઆતનો િનકાલ
કરેલ  છે.  વધુમા ં  પીવીસીએલ  િવભાગ  ારા
સમયાંતરે  લાઇન  સમારકામની  કામગીર  હાથ
ધરવામાં  આવે  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 મકવાણા સાંગા રાજશી અઠા  ફદારના  સંગા  વાળા  ગ્પમાં  ડમ
વોટેજ મળવા બાબત 81232/00831/1

અરજદારીનો  આજ રોજ થળ પર આવેલ હોય.
અરજદારની અરના અનુસંધાને  નાયબ ઇજનેરી
.પાટણને  તા  13.07.2017  સુધીમાં  સવ ેની
કામગીર  કર  પોઝલ  બનાવવા  અંગે  સૂચના
આપવામાં આવેલ છે.

સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ
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6 સરપંચ ી ામ પંચાયત
સવની

શીતળા ફડર માથી રામદેવ ફડરમાં  પાવર
સપલાઈ ફેરવવા બાબત

અરજદારીનો  આજ રોજ થળ પર આવેલ હોય.
અરજદારની અરના અનુસંધાને  નાયબ ઇજનેરી
.પાટણને સલામતી ના ધારા ધોરણ યાને લઈ તા
17.07.2017  સુધીમાં  સવ ે  ની  કામગીર  કર
પોઝલ બનાવવા અંગે સૂચના આપવામાં આવેલ
છે.

સદરહુ બાબતે પેટા િવભાગ ારા પોલ ઊભા કરતા
સમયે અય ખેડૂતો ારા વાંધો લેતા કામગીર થઈ
શકેલ નથી તેમજ આ બાબતે પેટા િવભાગીય ારા
રજૂઆતકતાીને લેખત ણ કરેલ છે. આમ સદરહુ
બાબતે પેટા િવભાગીય કચેરએ જર વે-લીયરસ
માટેની  ણ થયે  આગળની કાયવાહ  હાથ ધર
શકાય.

િનકાલ
ફડર બદલવા


