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

પેટા િવભાગીય કચેર : અંર શહેર, િવભાગીય કચેર : અંર, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એમ કટા, મોબાઇલ નં:-૯૮૭૯૨ ૦૦૭૯૦

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 દમયંતીબેન ધુલાભાઇ કટા ,

ગુજરાત હાઉસગ બડ, મકાન
નં:-૧ ૨૪ ગામ અંર

ગુજરાત હાઉસગ બડ નવા અંર ના મકાન
નં:-૧૨૪ આગળ આવેલ કનેશન પોલ (ટ
લાઇટ) નો થાંભલો અમારા મકાનની બીલકુલ
આગળ હોવાથી નડતરપ હોવાથી ટેલીફોનના
થાંભલાની બાજુમાં ખસેડવા બાબત

સદર અરજદાર લોક દરબારમાં હાજર ના હોઇ નાયબ
ઇજનેરી અરજદાર નો બ સંપક સાધી નડતરપ
િવજ-થાંભલા હટાવવા અંગે  િનયત ફમમાં  અર
કરવા  ત ેમજ  નધણીફ  ભરપાઇ  કરવા  અંગ ે
માહતગાર  કરશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 અિનભાઇ મણીકાંત રાવલ ,
ગુજરાત હાઉસગ બડ, મકાન
નં:-૧૪૬, ગામ અંર

ગુજરાત હાઉસગ બડ નવા અંર ના મકાન
નં:-૧૪૬ આગળ આવેલ કનેશન પોલ (ટ
લાઇટ) નો થાંભલો અમારા મકાનની બીલકુલ
આગળ  હોવાથી  નડતરપ  હોવાથી  મકાન
નંબર ૧૪૮ ના સીમેટના ઓટલાની બાજુમાં
ખસેડવા બાબત

સદર અરજદાર લોક દરબારમાં હાજર ના હોઇ નાયબ
ઇજનેરી અરજદાર નો બ સંપક સાધી નડતરપ
િવજ-થાંભલા હટાવવા અંગે  િનયત ફમમાં  અર
કરવા  ત ેમજ  નધણીફ  ભરપાઇ  કરવા  અંગ ે
માહતગાર  કરશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 બલેર નગરના રહેવાસીઓ,
ગામ અંર

લો-વોટેજ તથા િવજ-િવેપની આપેલ અર
અનુસંધાને

સદર બલેર નગરમાં  લો-વોટેજની  ફરયાદ  દુર
કરવા  અંગે  નવુ ં  ૨૫  કેવીએનુ ં  િવજ-ાંસફમર,
આઈ.પી.ડ.એસ. કમ હેઠળ ઉભુ કર ૧૨.૦૭.૧૭ ના
રોજ ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 શૈલેસ રિતલાલ ચુડાસમા,
પુર, ખીચોક, અંર

ટપી ૨-૩ વડ નં:-૪ માં ઇલેક પોલ નંગ
૪૦ ઉભા કરવા તથા ટ લાઇટ નો ી
વાયર એક કલોમીટર ખચવા બાબત

ટપી ૨-૩ વડ નં:-૪ પુર, ખીચોક, અંર માં
એન.ડ. કમ હેઠળ ઇલેક પોલ નંગ ૪૦ ઉભા
કર  તથા  ટ  લાઇટ  નો  ી  વાયર  એક
કલોમીટર ખચી તા. ૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ કામગીર
પુણ કરેલ છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

5 પરેશ અમતલાલ
રાઠોડ,પુર, ખીચોક, અંર
તેમજ ી રજનીશ ાગ
પરમાર, હમપુર, ખીચોક,
અંર તેમજ ી જયેશ
કાંતીલાલ પરમાર, પુર,
ખીચોક, અંર

વાયરોમાં િવજ વોટેજની વધ ઘટ ની સમયા
દુર કરવ માટે  વધારાની ડપી ઉભી કરવા
બાબત ૧૧ કેવીના ખુલા િવજ-વાયરો બદલવા
બાબત

સદર પુર, ખીચોક, અંરમાં વોટેજ ચેક કરતા
બરાબર માલુમ પડેલ છે તથા વોટેજમાં  વધઘટ
વા મળેલ નથી. ૧૧કેવી ખુલા િવજ વાયરો નવા
હોય બદલવાની જરયાત જણાતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 શેખ મુમતાઝ કાશમશા, શેખ
ટબો, ગામ અંર

શેખ  મુમતાઝ  કાશમશા,  શેખ  ટબો,  ગામ
અંર  ાહક  નં:-૩૮૨૦૩/૧૨૫૫૬/૫  ના  િવજ
બલમાં નામ માં સુધારો કરવા અંગે

શેખ મુમતાઝ કાશમશા,  શેખ ટબો,  ગામ અંર
ાહક નં:-૩૮૨૦૩/૧૨૫૫૬/૫ ના િવજ બલમાં નામ માં
સુધારો તા. ૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

7 ભી રાજદપ જયેશભાઇ ,
ગંગાનાકા બહાર, અંર

ભી રાજદપ જયેશભાઇ , ગંગાનાકા બહાર,
અંર  ાહક  નં:-૩૮૨૦૨/૦૭૮૪૪/૦  િવજ
બલમાં  નામ  સુધારો  કરવા  બાબત

ભી રાજદપ જયેશભાઇ , ગંગાનાકા બહાર, અંર
ાહક  નં:-૩૮૨૦૨/૦૭૮૪૪/૦  િવજ  બલમાં  નામ
સુધારો તા. ૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


