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

પેટા િવભાગીય કચેર : તળા-૧, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 12/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આર જે મકવાણા - ૯૯૨૫૨૦૯૨૯૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ચેરમેન ી વાભાઈ ખોડાભાઈ જેઠાભાઇ ને  પાવરચોર  નુ  ખોટું

બીલ આપવા બાબત ગામ-કોદયા
થળ તપાસ કરાવવી તારખ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ ના  રોજ  થળ તપાસ કર

રોજકામ કર ખરાઈ કરેલ જે મુજબ આપેલ બલ
યોય જ હોય ફરયાદ ને બલ ભરવા ણ કરેલ છે.

િનકાલ
વીજ ચેકગ

2 બોઘાભાઈ આતાભાઈ પાદરખેતીવાડ  ફડરમા ં  પાવર  સલાય
ળવવા  બાબત

ફડર બાયરફકેશન કામ ચાલુ છે ફડર બાયરફકેશન ના કામ માં કર દધું છે િનકાલ
ફડર િવભાજન

3 બોઘાભાઈ આતાભાઈ ખેતીવાડ  કનેશન હોય તેમાં  બીજુ  સોલાર
હોમલાઈટકનેશનઆપવા બાબત

િનયમ મુજબ મ શકે નહ િનયમ મુજબ મ શકે નહ િનકાલ
નવા કનેકશન

4 સુનિસંહ કનુભા ઈલાબા  લખુભા  કામરોળ  ખેતીવાડ  ુપના
એલટ ના વાયર ખેચવા બાબત

એલટ  ના  વાયર  નુ  મેટનનસ  વહેલાસર  કર
આપીશું

એલટ ના વાયર નુ મેટનનસ કર િનરાકરણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ધીભાઈ ભીખુભાઈ લીલીવાવ જેવાય ફડર માં પાવર સલાય
ળવવા બાબત

લીલીવાવ જેવાય ફડર માં મેટનનસ એક મહના
મા કરવું

તા ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ મેઇતેનસની કામગીર
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 રવુભા નટુભા ખેતીવાડ નું મીટર બદલવા બાબત બે દવસમાં મીટર બદલી આપવામાં આવશે મીટર બદલી દધું છે િનકાલ
મીટર સંબિધત

7 કાળાભાઈ ભગવાનભાઈ રામપરા  ગામની  ખેતીવાડ  મા  કાળાભાઈ
ભગવાનભાઈ  નીવાડ  માં  એલટ  નાવાયર
ખેચવા બાબત

એલટ  ના  વાયર  નુ  મેટનનસ  વહેલાસર  કર
આપીશું

એલટ  ના  વાયર નુ  તા  ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના  રોજ
મેઇટેનસ કર દધેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 છગનભાઈ નાભાઈ પાવઠ  ગામની  ખેતીવાડ  માં  છગનભાઈ
નાભાઈની  વાડ  મા ં  એલટ  ના  વાયર
ખેચવા બાબત

પાવઠખેતીવાડ ફડરનુ એવીડએસ ની કામગીર
ચાલુ છે તેમાં કામ થઇ જશે

HVDS ના કામ માં કર દધું છે િનકાલ
મેઇટેનસ

9 ઝાઝમેર સરપંચ ગોરધનભાઈ ઝાઝમેરખેતીવાડફડરમાં ઝાડ કાપવા બાબત ઝાઝમેર  ખેતીવાડ  ફડરમાં  એક  મહના  માઝાડ
કપાવવા.

ઝાઝમેર ખેતીવાડ ફડરમાં ઝાડ કપાવી દધા િનકાલ
મેઇટેનસ

10 કરશનભાઈ બચુભાઈ પીડસી  નેકશનની  ડપોઝીટ  રફુ ંડ  મળવા
બાબત

તળા 2 સડ ને ડોયુમેટ આપેલ છે તારખ : ૨૮/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ રફંડ અરજદારી ને
આપી દેવામાં આવેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 ધરાસય ી શીવાભાઈ ગોહલ મેઘભાઈ બાલાભાઈ ,ગામ-ઝાંઝમેર ઘરપાસે
નો પોલ ફેરવવા બાબત,જુના રાજપરા ગામ
માં સિવસ વાયર બદલવા બાબત

થળ તપાસ કરવી, સિવસવાયર વહેલાસર બદલી
આપવા

થળ તપાસ કરતા પોલ ફવવા માટે બી જયા ના
હોવાથી થઇ શકે તેમ

િનકાલ
મેઇટેનસ


