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

પેટા િવભાગીય કચેર : બોટાદ ટાઉન-૧, િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ.એ.ડે કા.ઈ. મો.૯૮૭૯૨૦૦૭૮૪

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 અવસરભાઈ ધોળું (નગરપાિલકા

લાઇટ શાખા ચેરમેન)
સીતારામ નગર-૨ િવતાર માં ટલાઇટ ના
વાયર ખચવા ના બાક છે.

સદર િવતારમાં હાલ ટલાઇટ વીજ ડાણ નવું
લગાડેલ છે જેમાં  દસ ગાળાનો કેબલ (ટલાઇટ
માટે ) ખચવાનો બાક છે જે કામ દવસ દસ માં
પૂણ કરવામાં આવશે

અરજદારની અરના અનુસંધાને બોટાદ શહેર ૧ પેટા
િવભાગીય અચેર  ારા  ૮૫ ગાળામાં  નવો ટ
લાઈટ નો વાયર ખેચી અને ણ નવા પોલ ઉભા
કર સદર કામ તા. ૦૧.૦૯.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરેલ
છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

2 ઈાહમભાઈ માંકડ મહમદગફુર  સોસાયટ  માં  ટલાઇટ ચાલુ
કરવા િવનંતી.

સદર િવતાર માં ટલાઇટ વીજ ડાણ નથી .
અરજદાર  ને  સદર બાબતે  નગરપાિલકા  માં  ણ
કરવા જણાવેલ છે.  જેથી  નગરપાિલકા ારા  જર
રેશન  કર  અર કયે  અંદાજપ આપવામાં
આવશે  .  જે  અંદાજપ ભરપાઈ કયા  બાદ સદર
િવતારમાં  ટલાઈટ  વીજ  ડાણ  લગાડવામાં
આવશે.

અરજદાર ની ફરયાદ મુજબ સદર િવતારમાં ટ
લાઈટ માટે અગાઉ નાખેલ ૪ એમએમ નો કેબલ
કુલ ૩૧ ગાળામાં ખરાબ થઇ ગયેલ છે. જેથી હાલ માં
સદર ટ લાઈટ કાપેલ છે.આ ખરાબ થઇ ગયેલ
ટ કેબલ બદલાવી નવો ૨ કોર નો એબી કેબલ
નાખી  સદર  કામ  તા.  ૨૪.૦૯.૧૭  નાં  રોજ  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટ લાઇટ

3 શરફભાઇ કરમભાઈ વડયા તાજપર ગેટ પાસે પાસે ાસફમર લાગેલ છે
તેની ફરતે ફેિચંગ કરવા િવનંતી.

આ ાસફમર ફરતે ફેિસંગ કરવા અગાઉ થળ પર
ગયેલ  યા ં  ઉમાનભાઈ  પીરભાઇ  મા ંકડ  ારા
ગેરકાયદેસર દબાણ કરેલ હોવાથી ફેસગ થઇ શકે
તેમ ન હોવાથી જે તે સમયે ટસી ફેસગ કરેલ
નથી. વધુમાં આ દબાણ હટાવવા નગરપાિલકા ને
લેખતમાં પે.વી. કચેર ારા પ નં. ૫૦૧૦/૨૮.૧૨.૧૬
થી જણાવેલ છે.  પરંતુ  હજુ  સુધી આ દબાણ દુર
થયેલ નથી .જે દબાણ દુર થયે સવરે ાસફમર
ફેિસંગ કરવામાં આવશે.

સદર ાસફમર સેટરની આજુબાજુ જયાનો અભાવ
હોવાથી ાસફમર ફેિસંગ લગાવવી ટેકનીકલી શય
નથી. જેથી સદર ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ધીભાઈ પિત અરવાડ  ખાતે  નડતર પ પોલ ફેરવવા
અગાઉ અર આપેલ છે જે ફેરવી આપવા
િવનંતી.

સદર િવતારમાં આ નડતર પ પોલ ફેરવવા માટેની
અર DISS યોજના હેઠળ આવેલ છે. જેની મંજૂર
આવી ગયેલ હોય સદર કામ દન -૧૦ માં  પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર કામગીર તા.૦૫.૦૮.૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


