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

પેટા િવભાગીય કચેર : વાવડ, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ શહેર-૩, વતુળ કચેર : રાજકોટ શહેર, તારખ : 07/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ બી પરમાર,કાયપાલક ઈજનેર,રાજકોટ શહેર-૩ િવભાગીય કચેર પી..વી.સી.એલ,રાજકોટ અને ૯૯૨૫૨૦૯૧૦૯

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 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે વાવડ ગામમાં વષો જુના તાર બદલાવવા વાવડ સબડવીઝનને જર સુચના આપેલ છે. જરયાત મુજબના  અકમાત સંભિવત પાન માં

એલ.ટ. એબી કર આપવામાં આવેલ છે.
િનકાલ

મેઇટેનસ
2 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે વાવડ ગામ તેમજ સોસાયટ અને ઇડ

માં અડચણપ વીજપોલ દુર કરવા
આર.એમ.સી ારા ડ.આઈ.એસ.એસ. કમમાં જર
દરખાત મોકલવામાં આવશે તો કામગીર કરવામાં
આવશે.

આર.એમ.સી ારા ડ.આઈ.એસ.એસ. કમમાં જર
દરખાત મોકલવામાં આવશે તો કામગીર કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે રામનગર, બરકાિત, આંગન, દવા પાક માં
ટ લાઈટ ના ગાળા નાખવા બાબત

વાવડ સબડવીઝનને જર સુચના આપેલ છે. રામનગર, બરકાિત, આંગન, દવા પાક માં ટ
લાઈટ ના ગાળા નાખવાની કામગીર પૂણ કરવામાં
આવલે છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

4 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે ફોટ સેટર નો મોબઈલ ન ઉપાડવા બાબત વાવડ સબડવીઝનને જર સુચના આપેલ છે. વાવડ સબડવીઝનને જર સુચના આપેલ છે. િનકાલ
કચેર સંબિધત

5 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે પુનીતનગર ફડરમાં વારંવાર પાવર બંધ થવા
બાબત

એચ ટ સબડવીઝન ને કામગીર કરવા માટે જર
સુચના આપેલ

એચ ટ સબડવીઝન ારા ૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ જર
મેટેસ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે સબડવીઝન નો િવતાર મોટો હોય વધારની
એક પ ની યવથા રાખવા બાબત

નીતી િવશયક નીિત િવષયક િનકાલ
કચેર સંબિધત

7 ઉવાશીબા કનકિસંહ ડે ખેતીવાડ  ફડરમાં  વારંવાર  વીજપુરવઠો
ખોરવાય  જવા  બાબત

વાવડ સબડવીઝનને  સવે  કર મેટેસ કરવાની
સુચના આપેલ છે

વાવડ સબડવીઝનારા જર મેટેસ કર આપેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 યોગરાજિસંહ ડે વાવડ ગામના ચાર ટસી માં  ફેસગ કર
આપવા બાબત

વાવડ સબડવીઝનને સવે  કર કામગીર કરવાની
સુચના આપેલ છે

અરજદારી ારા વાવડ ગામના ચાર ટ.સી.  માં
ફેસગ  કરવા  માટેની  રજુઆતના  આધારે  વાવડ
સબડવીઝન ારા સદરહુ ચાર ટ.સી. માં  િસમેટ
પોલ સાથેના કાંટાળા વાયર વા ફેસગ કરવા
ગયેલ પરંતુ અરજદારી ારા FRP FENCING ની
માંગણી  કરવામાં  આવેલ  છે.  જે  અંગે  હાલ  કોઈ
ગવાઈ ના હોય કામગીર થય શકેલ નથી. તેમજ
સદરહુ વાવડ ગામ ડા ની હદ માં આવતું  હોય
IPDS યોજના હેઠળ પણ લઇ શકાય નહ. આથી
ભિવયમાં FRP FENCING માટેની ગવાઈ આવશે
તો સદરહુ વાવડ ગામ નાં ચાર ટ.સી. ને અતામ
આપી ફેસગ કર આપવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 યોગરાજિસંહ ડે શેર નં ૧૨ પુનીતનગર લો વોટેજ નો  વાવડ  સબડવીઝનને  સવ ે  કર  એસ.આઈ  માં
ોજેટ મૂક કામગીર કરવાની સુચના આપેલ છે

વાવડ સબ ડિવઝન ારા બાજુના ાસફમર માંથી
લોડ  બેલેિસંગ  કર  લો  વોટેજ  ની  ફરયાદ  નુ ં
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત
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10 યોગરાજિસંહ ડે વાવડ  ગામ ના  દરવા પાસે  રોડ  રતા
થવાથી ૧૧ કેવી પુનીતનગર ફડરની લાઈન
ઉચી લેવા બાબત

એચ ટ સબડવીઝન ને કામગીર કરવા માટે જર
સુચના આપેલ

એચ ટ સબડવીઝન ારા ૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ ૧૧
મીટર ના ૪ ગડર ઉભા કરેલ છે તેમજ ગાડગ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ


