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

પેટા િવભાગીય કચેર : િસહોર શહેર, િવભાગીય કચેર : ભાવનગર રલ, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 10/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે આર વલેરા - ૯૮૭૯૨૦૧૯૫૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 રઝાકભાઈ સતારભાઈ સોલંક લીલાપીર િવતારમાં ડમ પાવર ની ફરયાદ હયાત  ાસફમરનું  લોડ  િવભાકરણ  કર  નવું

ાસફમર ઉભું કરવાની કામગીર કાયરત છે.
સદર નડતરપ પોલ તા: ૧૦/૯/૨૦૧૭ ના રોજ દુર
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 િવરલ ડ પંયા ાનભારતી કૂલ નકરતામાં નડતરપ પોલ ફેરવવા
બાબત

નવો પોલ ઉભો થઇ ગયો હોય લાઈન િશટ કર
યોય કરશું.

નવો પોલ ઉભો કર લાઈન િશટ કરેલ છે. િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
3 હામાભાઈરાણાભાઇ રામદ ેવનગર  િવતારમા ંલા ંબા  ગાળા  ધરાવતી

હળવાદબાણનનીલાઈન  નીચે  પોલ  ઉભો  કરવા  બાબત
સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું થળ તપાસ કરતા ઢલા પડેલ વાયર ને ખેચી પોલ

ની ઘાય નુ મરામત કામ કર ફરયાદ નુ િનવારણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 િવરભાઈ મકવાણા ગણેશનગર  િવતારમાં  નીભાઈના  મકાનની  પાસે
નડતરપ  પોલ  િશટ  કરવા  બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું થળ તપાસ કરતા સદર એક નડતરપ પોલ તા
૧૯/૮/૨૦૧૭ ના રોજ િશટ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 માનસંગભાઈ ડ નકુમ રામનગર કૂલ પાસે માધાભાઈ વાઘેલાના મકાન નક
જજરત પોલ બદલાવવા બાબત

જજરત પોલ બદલાવવા યોય કરશું. સદર જયા એ તપાસ કરતા જજરત પોલ જણાય
આવેલ  નથી  આથી  પોલ  ફેરવવાની  કાયવાહ
કરવાની જર રહેતી નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 માનસંગભાઈ ડ નકુમ તાપનગર,બાલાનગર,ગણેશનગર,મહાગોમેરનગરમાંથી
નીકળતી, ભારેદબાણનીઅદિત,માધવ તથા પાતરણ ફડર
લાઈન ફેરવવા બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું સદર કામગીર ના ોજેટ મંજુર મળેલ છે. અડર
ાઉડ  કેબલ નાખાવની  કામગીર  IPDS  યોજના
હેઠળ કરવામાં  આવશે જેના માટે ઉપરોકત કચેર
ારા  સદર કામગીર  કરવા  માટે  આઉટ સોિસંગ
કરવાનું  છે.  આમ સદર ભારે  દબાણની લાઈન ને
ફેરવવા માટેના  નુ િનવારણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

7 માનસંગભાઈ ડ નકુમ ટાવર  પાસે  બગીચા  નક  રતામાં  નડતરપ  પોલ
ફેરવવા બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું નડતરપ પોલ આઈડલ હોય પોલ ડસમેટલ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 ઘનયામભાઈ ડ પરમાર અલકાપુર  સોસાયટનાં  ગેટ  નકનું  ાસફમર તથા
વીજપોલ પડે તેવી િથિતમાં હોય ફેરવવા બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું. ાસફમર ડપી માં મફંગ કર  નો િનકાલ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 િવરભાઈ મકવાણા ગણેશનગર િવતારમાં  ભલાભાઈ ભીલના મકાન, નક
નડતરપ પોલ ફેરવવા બાબત

સવે કરઆગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું. સદર નડતર પ પોલ પર આવેલ વીજ રેષા ને
આઈ.પી.ડ.એસ. કમ માં અડર ાઉડ માં મંજુર
મ ગયેલ છે અને તે માટેની કામગીર પણ ચાલુ
થયેલ છે, આથી સદર અડર ાઉડ ની કામગીર
પૂણ થતા નડતર પ પોલ દુર થઇ જશે.

િનકાલ
કમ

10 રઝાકભાઈ સોલંક ભગવતીનગર  સોસાયટમાં  ટલાઈટ  ફેઝ  નાખવા
બાબત

સવે કર આગળની કાયવાહ કરવા યોય કરશું. ભગવતી નગર સોસાયટ માં ટ લાઈટ ફેઝ તા:
૨૪/૮/૨૦૧૭ ના રોજ નાખી ને કામગીર પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


