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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગાંધીધામ, િવભાગીય કચેર : ગાંધીધામ, વતુળ કચેર : અંર, તારખ : 11/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.બી.રાખોલીયા, મો.નં : ૯૮૭૯૨૦૨૨૬૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 13, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 13, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ભાવતીબેન ડ સોની લોટ નં. - ૪૩ સેટ. - ૧/એ, શોપ નં. ૧ અને

૩ માં નવા વીજ ડાણ માટે ની અર.
ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
લોટ નં. ૪૩ સેટ - ૧/એ શોપ નં. ૫ માં વીજ
ડાણ માટે ની અર વીકારેલ નથી. વીજ લેણાની
રકમ ભરપાઈ થયે અર વીકારવામાં આવશે.

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
લોટ નં. ૪૩ સેટ - ૧/એ શોપ નં. ૫ માં વીજ
લેણાની રકમ બાક હોવથી સોપા-૧ અને ૩ માં નવા
વીજ ડાણની અર વીકારવામાં  આવેલ નથી.
વીજ લેણાની રકમ ભરપાઈ થયે અર વીકારવામાં
આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ખટારમલ ભરત ધન ડપી - ૨૪ પોલ - ૨૪ સુંદરપુર ગાંધીધામ માં
લોર મીલ માટે નવા ડાણ ની અર.

ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવતા ડપી
- ૨૪ પોલ -૨૪ સુંદરપુર ગાંધીધામ માં લોર મીલ
માટે નવા વીજ ડાણ માટે નગરા પાલેકા ારા ના
વાંધા માણપ અે ની કચેર એ રજુ કયા બાદ
વીજ દાણ આવામાં આવશે.

ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ આવતા ડપી
- ૨૪ પોલ -૨૪ સુંદરપુર ગાંધીધામ માં લોર મીલ
માટે નવા વીજ ડાણ માટે નગરા પાલેકા ારા ના
વાંધા માણપ અે ની કચેર એ રજુ કયા બાદ
વીજ દાણ આવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 લતીફ આર ખલીફા વીજ બીલ ભરવા લોકો ની લાંબી કતાર તેમજ
એક જ સટર

વીજ બીલ ભરવા માટે ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય
ચેર વારા માસ એીલ ૨૦૧૭ થી બીજુ કાઉ
ખોલવા માં આવેલ છે.

વીજ બીલ ભરવા માટે ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય
ચેર વારા માસ એીલ ૨૦૧૭ થી બીજુ કાઉ
ખોલવા માં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 લતીફ આર ખલીફા ઘરવપરાશ ના થળ ઉપર વાણીય વપરાશ
નું વીજ ડણ આપવા અંગે

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
ઘરવપરાશ ના થળ ઉપર વાણીય વપરાશ વીજ
દાણ માટે નગર પાલીકા ારા ના વાંધા માણપ
અે  ની  કચેર  એ રજુ  કયા   બાદ  વીજ ડાણ
આપવામાં આવશે.

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
ઘરવપરાશ ના થળ ઉપર વાણીય વપરાશ વીજ
દાણ માટે નગર પાલીકા ારા ના વાંધા માણપ
અે  ની  કચેર  એ રજુ  કયા   બાદ  વીજ ડાણ
આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 લતીફ આર ખલીફા ઝુંપડપટ િવતાર લેકટર રોડમાં કેબીન/દુકાનો
માં નવું વીજ ડાણ આપવા અંગે

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
ઝુ ંપડપટ  િવતાર  ઘરવપરાશ  ના  વીજ  ડાણ
આપવામા આવે છે થળ ઉપર વાણીય વપરાશ
વીજ દાણ માટે  નગર પાલીકા  ારા  ના વાંધા
માણપ અે ની કચેર એ રજુ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  હેઠળ  આવતા
ઝુ ંપડપટ  િવતાર  ઘરવપરાશ  ના  વીજ  ડાણ
આપવામા આવે છે થળ ઉપર વાણીય વપરાશ
વીજ દાણ માટે  નગર પાલીકા  ારા  ના વાંધા
માણપ અે ની કચેર એ રજુ કયા બાદ વીજ
ડાણ આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

6 લતીફ આર ખલીફા લાઇન ઓફસ મા વધારાનો  ટાફ આપવા
બાબત

ગાંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા  લાઈના
ઓફસમાં  ટાફ  વધારો  કરવા  માટે  .એસ.ઓ-૪
મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે.

ગા ંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા  લાઈના
ઓફસમાં  ટાફ  વધારો  કરવા  માટે  .એસ.ઓ-૪
મુજબ ટાફની માંગણી કરેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

7 લતીફ આર ખલીફા િ મસુન કામગીર કરવા બાબત ગાંધીધામ પેટા  િવભાગીય કચેરમાં  વતો  વખત
જર પડે યારે ી-મસુન કામગીર કરવા માં આવે
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 લમણ હરાનંદ સેવાણી વીજ પોલ ઉપરથી હેર ખબરો બેનરો દુર
કરવા

આપના ારા રજુ કરાયેલા તમામ નોનું નીરાકરણ
દન -૧૦ માં કરવામાં આવશે

વીજ પોલ ઉપરથી હેર  ખબરો ના બેનરો  દુર
કરવા ની કામગીર ચાલુ છે તથા મોટા ભાગે પુણ
કરેલ છે. તથા સમયાનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 લમણ હરાનંદ સેવાણી વાયરોને નડતર ઝાડ કાપવા બાબત આપના ારા રજુ કરાયેલા તમામ નોનું નીરાકરણ
દન -૧૦ માં કરવામાં આવશે

મોટા  ભાગના  િવતારોમાં  પુણ  કરેલ  છે.  તથા
જરયાત મુજબ  કટગની કામગીર સમયાંતરે
કરવામાં આવે છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 લમણ હરાનંદ સેવાણી ડ પી ના દરવા બંધ કરવા અંગે ગા ંધીધામ  પેટા  િવભાગીય  કેરમા ં  ડપીના
ડયુશન  બોસ  બદલવાની  કામગીર  કરવામા
આવે છે.

ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય કેરમાં કુલ ૫૪ ડપીના
ડયુશન  બોસ  બદલવાની  કામગીર  તા
૨૮.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  પુણ  કરવામા  આવેલ  છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 લમણ હરાનંદ સેવાણી વીજ બીલ ભરવા સટર મા વધરો કરવા અંગે
તેમજ કો ઓ બેક મા વીજ કલેકશન ની
યથા ચાલુ કરવા માટે

વીજ બીલ ભરવા માટે ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય
ચેર વારા માસ એીલ ૨૦૧૭ થી બીજુ કાઉ
ખોલવા માં આવેલ છે. તથા ગંધીધામ કોઓપરેટવ
બેક માં િવબીલ કલેશન ની યવથા હતી તે બક
ારા િવમો ના ભરવાથી બંધ કરવામાં આવેલ છે.

વીજ બીલ ભરવા માટે ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય
ચેર વારા માસ એીલ ૨૦૧૭ થી બીજુ કાઉ
ખોલવા માં આવેલ છે. તથા ગંધીધામ કોઓપરેટવ
બેક માં િવબીલ કલેશન ની યવથા હતી તે બક
ારા િવમો ના ભરવાથી બંધ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

12 લમણ હરાનંદ સેવાણી લાઇન ઓફસ ૨૪ કલાક ચાલુ રાખવા અંગે ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય કેરમાં લાઈન ઓફસ ૨૪
લાક કાયરત રહે છે અને ફોન પણ ચાલુ હોય છે
તથા કોઈપણ તની ફરયાદ ન આવે  તે  સા
લાઈન ઓફસ માં સુના આપવામાં આવેલ છે.

ગાંધીધામ પેટા િવભાગીય કેરમાં લાઈન ઓફસ ૨૪
લાક કાયરત રહે છે અને ફોન પણ ચાલુ હોય છે
તથા કોઈપણ તની ફરયાદ ન આવે  તે  સા
લાઈન ઓફસ માં સુના આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

13 દપક . ભા ઘર વપરાશ ના થાન ઉપર વાણીય વપરાશ
નુ વીજ ડાણ આપવા અંગે

ઘરવપરાશ ના થળ ઉપર વાણીય વપરાશ િવજ
ડાણ માટે નગરપાલીકા દારા ના વાધા માણપ
અેની કચેરેઐ રજુ કયાબાદ િવજ ડાણ આપવામાં
આવશે.

ઘરવપરાશ ના થળ ઉપર વાણીય વપરાશ િવજ
ડાણ માટે નગરપાલીકા દારા ના વાધા માણપ
અેની કચેરેઐ રજુ કયાબાદ િવજ ડાણ આપવામાં
આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


