
Page 1 of 1

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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગડલ ાય-૧, િવભાગીય કચેર : ગડલ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 20/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એસ કે યારા / ૯૯૨૫૨૦૯૧૪૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી સરદાર પટેલ એયુકેશન

ટ
પાવરમાં વધ ઘટ થવા બાબત. સવ ે  કર,  લોડ  વધારો  મંગાવી,  નવુ ં  ટસી  કર

આપી, કામ સંતોષ કારક પૂણ કરેલ છે.
તા ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નવું ાસફમર ઉભું કર
પાવરમાં થથી વધઘટની સમયાનું િનરાકરણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 વિતક ડ હાઈેટ ાઇવેટ
લીમીટેડ

પોલ સીધો કર આપવા બાબત. પોલ સીધો કર આપી, ગાય લગાવી આપી, કામ
સંતોષ કારક પૂણ કરેલ છે.

તા  ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ પોલ સીધો  કરેલ,  ઘાય
માર કામ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ધીભાઈ મોહનભાઈ સોા અમારા  ખેતીવાડ  કનેકશનના તાર બદલવા
બાબત.

એલટ ના તાર તથા ફેકેશન બદલાવી, મેટેનાસ
કામ કર આપેલ છે.

સદર વીજ ડાણનાં તાર તથા ફીકેશન બદલાવી
તા ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી િવનુભાઈ રાદડયા તાર બદલવા બાબત. ૧૧ કેવી ના તાર બદલાવી,  મેટેનાસ કામ કર
આપેલ છે.

તા ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ તાર બદલી આપી કામગીર
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી જગદશભાઈ લાલભાઈ
કોટડયા

ટસીમાં પાવર ન મળવા બાબત ટસી ના નવા જપર કર મેટેનાસ કામ કર
આપેલ છે

તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭ નાં રોજ ાસફમરનાં નવા જપર
કર મેટેનસ કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ી વનરાજિસંહ બી ઝાલા ચોરડ ગામમાં વારંવાર પાવત વધ ઘટ થવા
બાબત.

ચોરડ  ગામ ના ટસીનું  એલટસાઈડમાં  મેટેનંસ
કર આપેલ છે.

એલટ   સ ાઈ ડ  ન ુ ં  ય ો  ય  સમ ા ર ક ામ  ત ા
૨૧ .૦૭.૨૦૧૭ના  રોજ  કર  આપેલ  છ ે .

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 અનીડા(ભાલોડ) ગામ સમત અનીડા ૧૧ કેવી લાઈન ફોટમાં હોવા બાબત. સવેની કામગીર કયા બાદ ોજેટ મૂક મેટેનસ
કામ કરવામાં આવશે.

સદર રજુઆત નાં અનુસંધાને જર સવે કર જર
સમારકામ  કર  આપેલ  છે  આમા  સદર   નો
િનકાલ કરેલ છે. વધુ માં સદર ફડરને સરકારીની
સરદાર યોિત કૃિષ યોજના હેઠળ આવર લીધેલ છે
તથા ોજેટ નં. ૧૮૭૫૯૪ થી મંજુર કરેલ છે જે
મુજબ ટોટલ ૨૦ કમી જેટલો વાયર બદલવાનો
આયોજન છે જેમાંથી ૮ કમી વાયર બદલી નાખેલ
તથા બાકનો ૧૨ કમી વાયર બદલાવવાની કામગીર
અયારે ગિતમાં છે. જે કમની સમયમયાદામાં પૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


