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

પેટા િવભાગીય કચેર : મુ, િવભાગીય કચેર : સુરેનગર, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એમ. ડ. પતી ૯૯૨૫૨૦૯૫૨૫

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 મસાણી પોપટભાઈ માવુભાઈ ખેતીવાડ વીજ કનેકશનમાં  લોડ ઘટ જવા

બાબત
િસટમ એરરના કારણે લોડ ઘટ ગયેલ છે. એરર
સોયુશન માટે ટકટ મૂક દધેલ છે. મંજુર આયા
બાદ દવસ ૩૦ માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે

સદર  ાહકની  રજૂઆત  મુજબ  તેમના  કરારત
વીજભાર  મુજબ  તા  ૨૫/૦૭/૧૭  ના  રોજ  ાહક
લેજરમાં સુધાર આપેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 દુદાભાઈ બેચરભાઈ ખેતીવાડ વીજ કનેકશનમાં લોડ વધારાનું વીજ
ાસફમર આપવા બાબત

સદર કામગીર દવસ ૦૭ માં કામ પૂણ કરવામાં
આવશે

સદર થળ પર ખેતીવાડ  વીજ કનેકશનમાં  લોડ
વધારાનું વીજ ાસફમર તા ૧૦.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

3 મેભા અણદુભા પરમાર ગઢાદ ફડરમાં  િસગલ ફેઈઝ પાવર આપવા
બાબત

ાહક ારા િસંગલ ફેઝ એ..આર.એલ. માટે અર
કયા બાદ મંજૂર માટેની કામગીર કરવામાં આવશે.

ગઢાદ ફડરમાં િસગલ ફેઈઝ પાવર આપવા માટે હાલ
માં કોઈ ાહક ારા અર કરેલ નથી, ાહક ારા
િસંગલ ફેઝ એ..આર.એલ. માટે અર કયા બાદ
મંજૂર માટેની કામગીર કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ભુપેિસંહ ઘનયામિસંહ પરમાર પલાસા  યોિતામ  લાઈનમાં  િવચો  મુકવા
બાબત

જર  સવ ે  કયા  બાદ  દવસ ૩૦ માં  કામ પૂણ
કરવામાં આવશે.

પલાસા  યોિતામ  ફડર  માં  અયારે  ૨  વીચ
મૂકઆપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 સમોયા ઘનયામભાઈ સોલાર હોમલાઈટનું કવોટેશન આપવા બાબત સદર ાહકનું  સોલાર હોમલાઈટનું  કવોટેશન આપી
દધેલ છે.

સદર ાહકનું  સોલાર હોમલાઈટનું  કવોટેશન આપી
દધેલ છે.

િનકાલ
સોલાર કમ

6 માલુભાઈ મશભાઈ મોર ખેતીવાડ વીજ કનેશન ઉભું કરવા બાબત સદર ાહકની કામગીર ાયોરટ મુજબ વહેલીતકે
કર આપવામાં આવશે.

સદર  ાહકનુ ં  ખેતીવાડનુ ં  વીજ  કનેશન  તા
૨૭.૦૯.૨૦૧૭  ના  રોજ  આપીને  સદર    નુ ં
િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 જશુભાઈ ઝાલુંભાઈ કાઠયા ખેતીવાડ વીજ નેકશનમાં લોડ વધારાનું વીજ
ાફોમર આપવા બાબત

સદર કામગીર દવસ ૦૭ માં કામ પૂણ કરવામાં
આવશે.

સદર થળ પર ખેતીવાડ  વીજ કનેકશનમાં  લોડ
વધારાનું વીજ ાસફમર તા ૦૫.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

8 ચમનભાઈ મોહનભાઈ કાનાણી પોલ સીધો કરવા બાબત જર સવે  કર દવસ ૧૫ માં  કામગીર કરવામાં
આવશે.

પોલ સીધો કર જર મેટેનેસ કરેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ

9 આર.આર.પરમાર ચોરાવીરા જેવાયનું મેઈટેનસ તથા પોલનું
મફંગ કરવા બાબત

જર સવે  કર દવસ ૩૦ માં  કામગીર કરવામાં
આવશે.

ચોરવીરા  જે    વાય  ફડર  નુ ં  મેટ ેનસ  ની
કામગીર તા ૩૧.૦૮.૧૭ પૂણ  કરવામાં  આવેલ છે,
તેમજ પોલનું મફંગ ની કામગીર તા ૦૭.૦૯.૧૭ ના
રોજ કામગીર પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 આર.આર.પરમાર મહાવીર એ તથા જય હનુમાન એ ફડરમાં
એલએસટસી આપવા બાબત

સદર કામગીર દવસ ૩૦ માં  કામ પૂણ  કરવામાં
આવશે.

મહાવીર એ તથા જય હનુમાન એ ફડરમાં તા.
૨૭.૦૯.૧૭ ના રોજ એલએસટસી મુકને સદર 
નું િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


