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

પેટા િવભાગીય કચેર : વલભીપુર, િવભાગીય કચેર : ભાવનગર રલ, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 06/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એ ગોહલ - ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 અશોકભાઈ ચાવડા મફતનગર-૦૨ માં ડમ પાવર ની ફરયાદ T.C. નું િવભાકરણ કર જર લોડ મુજબ નવું TC

મુકવાની કામગીર ની મંજુર માટે મોકલેલ છે.
તા: ૨૮/૮/૨૦૧૭ નવું ટસી મૂક ફરયાદ નં િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ઉદયસંગભાઈ લકુમ ધોલેરા હાઈ-વે પરના ગામડા માટે અલગ થી
લાઈન ટાફ ફાળવવા બાબત

તે બાબતે ઉપલી કચેર એ મંજુર માટે યોય કરશું. પ  નં:૩૪૩૯  તા:૨૧/૭/૨૦૧૭  ના  રોજ  િવભાગીય
કચેર ને  સદર બાબતનો પ પાઠવેલ છે.  સદર
બાબતે િવભાગીય કચેર ારા પણ વતુળ કચેર ને
પ નં:૪૩૩૧ તા: ૩૧/૭/૨૦૧૭ થી મીની મેઈટેનસ
ટમ ફાળવવા માટેની રજૂઆત કરેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

3 ઉદયસંગભાઈ લકુમ પછેગામ ખેતી-વાડ ફડરના વાયરો બદલવા. પછેગામ ખેતી-વાડ ફડરનું સવે કરાવી જર મુજબ
યોય કરશું

પછેગામ  ખેતી-વાડ  ફડરના  આશરે  ૨૫  ગાળા
બદલવાના  માટેની  જર  મરામતની  કામગીર
તા:૮/૯/૨૦૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં  આવેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ઉદયસંગભાઈ લકુમ ખેતી-વાડ  વીજ  ડાણ  ના  બ ગયેલ
મીટર નો ચાઝ ન વસુલ કરવા બાબત

મીટર નું લેબ પરણ આધારે બળેલ મીટર ના
ચાઝ ન વસુલ કરવા માં આવશે

બ ગયેલ મીટર નો ચાજ વસુલ કરવાની કામગીર
કંપની િનયમોનુસાર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 ભીખાભાઈ સોલંક વલભીપુર માં નાખેલા ૫કેવીએ ના  TC માં
પાવર ની વધ-ઘટ થતી હોય TC દુર કરવા

જર ૫ કેવીએTC ના અિથંગ કરાવી યોય કરશું જર મેઈટેનસ ની કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 દલુભા ગોહલ કાનપર ખેતી વાડ ફડર માંથી બોટાદ ાય
કચેર ના વીજ ડાણ દુર કરવા

બોટાદ ાય કચેર ને આ અંગે યોય કરવા ણ
કરવા માં આવશે

પ નં:૩૪૩૮ તા:૨૧/૭/૨૦૧૭ ના રોજ બોટાદ ાય
કચેર ને સદર બાબતની ણ કરેલ છે.સદર બાબતે
િવભાગીય કચેર ારા પણ કાયપાલક ઈજનરે  ી
બોટાદ ને સદર ફડર પરના વીજ ડાણ દુર કરવા
માટેનો પ નં:૪૩૨૯ તા: ૩૧/૭/૨૦૧૭ થી મોકલેલ
છે.  આમ અરજદાર ની માંગણી અવયે  કાયવાહ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

7 રમેશભાઈ પટેલ કાળા-તળાવ  ખેતી-વાડ  ફડરના  વાયરો
બદલવા.

કાળા-તળાવ ખેતી-વાડ ફડરનું  સવે  કરાવી જર
મુજબ યોય કરશું

કાળા-તળાવ ખેતી-વાડ  ફડરના આશરે  ૮ ગાળા
બદલવાના માટેની જર મરામતની કામગીર તા
૧૦/૯/૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 અશોકભાઈ ચાવડા વલભીપુર  શહેરમાં  આવેલ  જજરત  પોલ
બદલાવી આપવા

વલભીપુર શહેરમાં આવેલ જજરત પોલ સવે કર
જર મુજબ ના પોલ બદલી આપીશું

વલભીપુર ગામ માં સવે કરતા જર જણાય તેવા ૩
પોલ તા:૨૬.૮.૧૭ બદલેલ છે વધુમાં બી ૨ જજરત
પોલ તા:૮/૯/૨૦૧૭ ના રોજ દુર કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 સંજય પટેલ ગણેશગઢ ફડર માં અધોિગક ડાણ ને લોડ
વધારો  તથા  નવા  વીજ  ડાણ  આપવા
બાબત

નવા સનેશ સબ-ટેશન ની કામગીર શ હોય તે
પૂણ થયા બાદ આપ વામા આવશે

નવા સનેશ સબ-ટેશન ની કામગીર ચાલુ છે.આમ
સદર કામગીર પૂણ થતા ગણેશગઢ ફડર પર નવા
ઔધોિગક  ડાણો  ને  લોડ  વધારો  અને  નવા
ઔધોિગક ડાણો ની કાયવાહ પણ થઇ શકશે

િનકાલ
નવા કનેકશન


