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

પેટા િવભાગીય કચેર : ચુડા, િવભાગીય કચેર : લબડ, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે એચ ઠાકર કા.ઈ. મો ન.૯૯૨૫૨૦૯૮૪૦

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી િવણચંભાઈ એમ.

સતવારા
મારા મકાનની બાજુમાં આવેલ એલ.ટ.લાઈનો
થાંભલો ખસેડવા બાબત .

સદર થળ પર તપાસ કર જર નવો પોલ ઉભો
કર દવસ ૭ માં  કામગીર પૂણ  કર આપવામાં
આવશે.

સદર થળ પર તપાસ કરતા થળ પર આવેલ
હયાત એલ.ટ. નો પોલ નડતર પ નથી તેમજ
બદલવાની જર જણાતી નથી જેથી સદર  નો
િનકાલ કરવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી શામભાઇ વાલભાઈ ખેતીવાડ વીજડાણમાં આવેલ એલ.ટ. ના
વાયરો ઢલા હોવા બાબત

સદર  થળ પર  તપાસ  કર  જર  સવ ે  મુજબ
મેટેનસની કામગીર દવસ ૭ પૂણ કર આપવામાં
આવશે

સદર થળ પર તપાસ કરતા એલ.ટ. ના વાયરો
ઢલા હતા તે આજે તા. ૦૮.૮.૨૦૧૭ ન રોજ લાઈન
ટાફ ારા જર સમારકામ કર કામ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી રમુભા તાપસંગ રાણા ખેતીવાડ વીજડાણમાં આવેલ એલ.ટ. ના
થા ંભલા  વધારે  હોઈ  લો  વોટેજ  આવવા
બાબત

સદર અરજદારની રજૂઆત મુજબ થળ પર તપાસ
કર  જર  સવ ે  કરને  લો  વોટેજ  દુર  કરવાની
કાયવાહ દવસ ૧૦ માં કર આપવામાં આવશે.

સદર અરજદારની રજૂઆત મુજબ થળ પર તપાસ
કર જર સવે કરતા તા. ૦૮.૦૮.૨૦૧૭ ન રોજ એક
નવો  પોલ  ઉભો  કર  અલગ  થી  સિકટ  કર
િવભાજન કરેલ છે જે કરેલ ફરયાદ નું િનરાકરણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી જયેિસંહ કનુભા ઝાલા ખેતીવાડનું  વીજ ડાણ ફરથી ચાલુ કરવા
બાબત

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબ  તેમનુ ં  વીજ  ડાણ
પી.ડ.સી. થઇ ગયેલ છે તેને ફરથી ચાલુ કરવા માટે
જર દતાવ સાથે નધણી કરાયા બાદ કંપનીના
િનયમ મુજબ વીજ ડાણ ચાલુ કરવા માટે કાયવાહ
કરવામાં આવશે તેમ મૌખક જણાવેલ છે.

સદર અરજદારની રજૂઆત મુજબ જર દતાવે રજુ
કર  નધણી  કરાયા  બાદ  વીજ  ડાણ આપવા
માટેની  આગળ  ની  કાયવાહ  માટે  અરજદારને
જણાવેલ  પરંતુ  અરજદાર  વારા  આજદન  સુધી
સંલન કચેરએ વીજ ડાણ માટેની નધની કરાવેલ
નથી.

િનકાલ
નવા કનેકશન


