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

પેટા િવભાગીય કચેર : ગડલ શહેર, િવભાગીય કચેર : ગડલ, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 13/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એચ બી ધડુક / ૯૯૨૫૨૦૯૧૩૭

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 8, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 8, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી ચંદુભાઈ લમાંનભાઈ

કાલરયા
સોલાર ુફટોપ ના નાણા તા ૬/૫/૨૦૧૭ ના
રોજ ભરપાઈ થયલ છે.  જે  આજદન સુધી
સોલાર ના મીટર લાગેલ નથી.

કપોરેટ ઓફચેમાંથી રલીઝ ઓડર આયા બાદ
આગળની કાયવાહ કર શકાય તેમ છે.

રલીઝ ઓડર તા ૦૫.૦૮.૨૦૧૭નાં રોજ મ ગયેલ
છે.  તા  ૧૦.૦૮.૨૦૧૭ના  રોજ  ોફોમાં  ૧૫  નંબર
૪૭૭૬૫-૬૬થી સોલાર પટોપનું વીજ ડાણ રલીઝ
કરેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

2 ી કશોરભાઈ બી દાવડા સોલાર ુફટોપ ના નાણા તા ૧૨ ૫ ૨૦૧૭ ના
રોજ  ભરપાઈ  થયલ છે  જે  આજદન  સુધી
સોલાર ના મીટર લાગેલ નથી

કપોરેટ ઓફચેમાંથી રલીઝ ઓડર આયા બાદ
આગળની કાયવાહ કર શકાય તેમ છે.

સોલાર ફટોપ વીજ ડાણ તા ૩૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ
રલીઝ કરેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

3 ી ચંેશકુમાર લલીતભાઈ દવે સિવસ વાયર માં આઈ નાખવા બાબત નવો આઈ વાયર નાખી આપેલ છે. તા ૧૬.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નવો આઈ વાયર નાખી
કામગીર સંતોષ કારક પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી ભૂપેભાઈ વલભભાઈ
પરમાર

એલ ટ લાઈન માં  એ બી કેબલ નાખવા
બાબત ની રજૂઆત અંગે

સવે કરાવી આગળની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે, ોજેટ નંબર ૧૮૫૦૭૩ મુજબ ૨૦૦ મીટર એ બી
કેબલ લગાડ કામગીર તા ૧૦.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી નારણભાઈ મંગાભાઈ પરમાર લો વોટેજ ની ફરયાદ બાબત સવે કરાવી આગળની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે, આજ રોજ તા ૨૧/૦૯/૨૦૧૭ ના સદર િવતારમાં ૧૧
કેવી  એ.બી.-  ૩૦૦ મીટર,  એલટ  લાઈન- ૧૫૦
મીટર અને એક ૧૦૦ કેવીએનું  ટ.સી.  ઉભૂ કર
કાયમી ધોરણે સદર  નો િનકાલ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 ીમતી પુનમબેન િમલનભાઈ
વાઘસીયા

ફુયુઝ અને સિવસ વાયર દુર કરવા બાબત સવે કરાવી આગળની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે, તા ૧૮.૦૭.૨૦૧૭ના રોજયુઝ તથા સિવસ વાયર દુર
કર ફરયાદનું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી ગોવામી ગૌતમગીર
કશોરપર

ઝૂપડ પી યોજના હેઠળ વીજ ડાણ આપવા
બાબત

આર વાકાર અઆગલની કાયવાહ હાથ ધરેલ છે. સદર વીજ ડાણ તા ૦૩.૦૮.૨૦૧૭ના રોજ મીટર
લગાડ વીજ ડાણ રલીઝ કરેલ છે. .

િનકાલ
નવા કનેકશન

8 ી નવીનભાઈ ડાયાભાઇ
પડારયા

નડતરપ ઝાડ કાપવા બાબત ઝાડ કાપીનાખી ફરયાદ નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે તા ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ નડતરપ ઝાડ કાપી કાય
સંતોષ કારક પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


