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

પેટા િવભાગીય કચેર : ાપજ, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 15/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી ડ એમ ટંડેલ - ૯૯૨૫૨૦૯૨૯૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ફાકભાઈ સુલેમાનભાઈ પરમાર પોલ ફેરવી આપવા બાબત તા.૨૩/૫/૧૬-પૈસા

ભરેલ  પોલ  ઉભો  થયેલ  વાયર  નાખવાના
બાક

થળ તપાસ કર કામગીર ૭ દવસ માં પૂણ કરવા
અંગે

તા  ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ વાયર બદલી આપવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 ફાકભાઈ સુલેમાનભાઈ પરમાર શાંિતભાઈ ગોપાલભાઈ ધાયા વાળું ટસી માં
એલ.ટ ના વાયર ૨૦ વષ જુના થયેલ ઢલા
હોવા બાબત

થળ તપાસ કર કામગીર ૨૦ દવસ માં પૂણ કરવા
અંગે

તા.  ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ જુના વાયરો બદલાવી
કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 હસમુખભાઈ કલાભાઈ સોલંક-
દહોર

મામસા સમય થી કનેશન હતું હાલ ાપજ
માં છે.કનેશન શ કરવા અંગે

મામસા સ.ડ થી ચકાસી આગળ ની કાયવાહ કરવા
અંગે

ી કાળાભાઈ ઠાકરશીભાઈ સોલંક રહે. દહોર જે તે
સમયે મામસા પેટા િવભાગીય કચેર હેઠળ ખેતીવાડ
વીજ ડાણ માટે  તારખ.  ૨૪.૧૨.૧૯૯૦ ના  રોજ
રસીદ નંબર. ૫૧૮૫૦ થી િપયા ૧૦૦ ભર અર
કરેલ હતી જેના અનુસંધાને તારખ. ૧૬.૦૨.૨૦૦૬ ના
રોજ જર ભાવ પક રસીદ નંબર. AX ૭૫૯૩૨૫
થી AX ૭૫૯૩૨૭ ભરપાઈ કરેલ હતું અને તેઓના
જણાયા  મુજબ ભાવ  પક  ભરપાઈ  કર  જર
લાઈન કામ પૂણ થઇ ગયેલ છે. તેમજ જે તે સમયે
દહોર  ગામ  મામસા  પેટાિવભાગીય  કચેર  હેઠળ
આવતું હોય ાપજ પેટા િવભાગીય કચેર માં સદર
કોઈ રેકડ  મળેલ નથી જેથી  પ નંબર ૫૭૩૭
તારખ ૧૩.૧૦.૧૭ થી મામસા પેટા િવભાગીય કચેર
સદર અરજદારના નોધણી થયેલ .પી રટરની
નકલ તથા પેડ પેડગ ની નકલ મેળવવા માટે પ
લખેલ  છે.  વધુમા ં  હાલમા ં  મ ૂળ  અરજદાર  ી
કાળાભાઈ  ઠાકરશીભાઈ  સોલંકનું  વષ  ૨૦૦૭ માં
અવશાન થઇ ગયેલ છે.  જેથી સદર વીજ ડાણ
ચાલુ  કરવા  માટે  જર  એવા  વારસાઈ  આધાર
પુરાવા રજુ  કરવા માટે  અરજદાર ી હસમુખભાઈ
કાળાભાઈ  સોલંકને  પ  નંબર  ટપીજે/ટેક/૫૭૩૬
તારખ  ૧૩.૧૦.૧૭  થી  ણ  કર ેલ  છ ે .  આમ
અરજદારી ારા ઉપરોકત તમામ દતાવે પુરાવા
ાપજ પેટા િવભાગીય કચેરને મયે થી જર વીજ
ડાણ અંગેની કાયવાહ થઇ શકશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 જેઠાભાઈ ડાયાભાઇ-ધારડ ૧૧કેિવ લાઈનનો પોલ વાડ મા નમી ગયેલ
છે.સીધો કરવા બાબત

થળ તપાસ કર કામગીર ૧૦ દવસ માં પૂણ કરવા
અંગે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 ભરતભાઈ ઈટાલીયા-મનાર પોલ છે પણ કનેશન શ નથી. ટસી ના
જપર આપવા ના બાક

દવસ-૭ માં કામગીર પૂણ કરવા અંગે કામગીર પૂણ કરેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

6 તુભાઈ ગોિવંદભાઈ બાથાની ૩૪  KVA  નું  કનેશન ઈડટયલ છે.કઠવા
જેવાય માં વારંવાર પગ આવે છે

ફડર મેટેનસ કરવામાં આવશે તારખ : ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ફડર મેટેનસ
કર દધેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 શાંિતભાઈ ેમભાઈ ની
–સથરા સરપંચ

સથરા ગામ તથા વાડ  માં  પાવર પગ
વધારે આવે છે.તથા લાઈન ફોટમાં ય પછ
ચાલુ થતા લાંબો સમય લાગે છે.

કઠવા  જેવાય  તથા  ભારાપરા  એ  ફડરનુ
મેટનનસ વહેલાસર કર આપીશું

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 સરપંચ ી ા.પ. સોિશયા AB કેબલ બ ગયેલ છે બદલી આપવા અંગે દવસ ૭ માં કામગીર પૂણ કર આપવા માં આવશે કામગીર પૂણ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ


