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

પેટા િવભાગીય કચેર : ઘોડઢાળ, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 11/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે  પારધી - ૯૬૮૭૬૬૨૭૫૭

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 બાવચંદભાઈ વાલાભાઈ ખેતીવાડ  વીજ  કનેસન  સવે  નંબ:રેવયુ

તરફથી ફેર હોય જે આપવા બાબત
સદર કનેસન ની બાહેધર લઇ તથા રોજકામ કર
આગળ ની કાય વહ કરવી

નવા  ખેતીવાડ  વીજ ડાણ માટે  નુ  અંદાજપ
અરજદારી  ને  કચેર  ારા  કચેર  ના  પ નં  :
૧૦૩૩૧ તારખ : ૨૧-૦૯-૨૦૧૭ થી પાઠવી આપેલ
છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 કાનભાઇ દેવભાઈ કકાણી સદર યિત ને કનેસન કુવા પર લેવાનું હોય
પરંતુ કુવા પર કનેસન ચાલુ હોય તો કનેસન
લેવા બાબત

સદર  ાહક  ની  અર ના  અનુસંધાને  PGVCL
કપની ના  GR મુજબ એક ીમાઈસીસ માં  બીજુ ં
કનેસન મ સકે તેમ ના હોય આગળ ની કાય
વહ કરેલ છે

PGVCL કપની ના GR મુજબ એક ીમાઈસીસ માં
બીજું કનેસન મ સકે તેમ ના હોય આગળ ની
કાય વહ કરેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 સંજયભાઈ ભાવસંગભાઈ ચાવડા સદર  યિત  ના  સવ ેનંબર  ૭૭પેક૧  મા ં
માંગણી કરેલ છે તથા સવે નંબર ૭૪ માં કુવો
આવેલ છે.જેમાં સદર યિત નો ીભાગ છે
તો તે સવે ૭૪ કુવા માં કનેસન લેવા બાબત

સદર ાહક ની અર ના અનુસંધાને સદર યિત
ના સવે નંબર ૭૪ માં નારસંગભાઈ સભુભાઈ ના
નામે ચાલુ છે જેથી સદર ાહકે પોતાની માિલક ના
સવે નંબર ૭૭પેક૧ માં કુવો અથવા બોર કરાવવો
તથા PGVCL કપની ના GR મુજબ એક ીમાઈસીસ
માં બીજું કનેસન મ સકે તેમ ના હોય આગળ ની
કાય વહ કરેલ છે

PGVCL કપની ના GR મુજબ એક ીમાઈસીસ માં
બીજું કનેસન મ સકે તેમ ના હોય આગળ ની
કાય વહ કરેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 ભુરાભાઈ પરશોતમભાઈ
ધામેલીયા

HT ના પોલ નમી ગયેલ હોય એ સીધા કરવા
બાબત

સદર ાહક નો  જે રતનપર એ ફડર માં
આવતો હોય જે SKJY કમ હેઠળ મેઈટેનસ નું
કાય ચાલતું  હોય તેથી આ કમ હેઠળ કાયવાહ
કરવામાં આવશે

HT ના પોલ નમી ગયેલ હોય એ સીધા કરાવી દધો
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ઘેલાભાઈ જેસાભાઈ મકવાણા સદર ાહક ના મકાન ઉપર થી પસાર થતી
LT નો AB કેબલ દુર કરવાબાબત

સદર ાહક નાનો ઉકેલ4દવસ આવી જશે સદર ાહક ના મકાન ઉપર થી પસાર થતી LT નો
AB કેબલ દુર કર દધેલ

િનકાલ
મેઇટેનસ


