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

પેટા િવભાગીય કચેર : મકંડોરણા-૨, િવભાગીય કચેર : જેતપુર, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 14/07/2017, સમય : 12:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી સી. એમ. કરગથરા, ના.ઈ. ૯૯૨૫૨૦૯૧૭૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચી, ગુંદાસર ામ

પંચાયત
ગુંદાસર ગામ ખાતે રોડના કામમાં નડતરપ
ાસફમર સેટર, વીજ થાંભલા ફેરવવા તથા
લાંબા ગાળાની વચે નવા વીજ થાંભલા ઉભા
કરવા બાબત

આપની સદર અરવાળા થળનું આપની હાજરમાં
સવે કરવામાં આવેલ છે અને તે મુજબની દરખાત
હાલમાં  આવેલ  DISS યોજના હેઠળ મંજુર  અથે
મોકલાવેલ છે, જે મંજુર થયે સદર કામગીર કરવામાં
આવશે.

સદર  રજુઆતને  સરકારીની  ડ.આઈ.એસ.એસ
યોજના હેઠળ આવર લઈ (૧) ગુંદાસર ગમે સહકાર
મંડ પાસેનું 63 KVAનું ાસફમર મજદ પાસે
િશફટંગ કરેલ છે. (૨) બસ ટેડ પાસેનું 63 kvaનું
ાસફોરમર િશફટંગ કર નવા પટેલ સમાજ પાસે
મુકેલ છે. (૩) લીલભાઈના ઘર પાસે લાંબા ગાળામાં
વચે  3 એલ.ટ લાઇન ના પોલ નવા ઊભા કર
નો સકારામક િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 સરપંચી, દડવી ામ પંચાયત દડવી ગામે BSNL નાં ટાવરવાળા ટ.સી.માં
લો-વોટેજ મળવા તથા સદર ટ.સી.ની જયા
બદલવા બાબત

આપની અરમાં  દશાવેલ ટ.સી.ની લો-વોટેજની
ફરયાદ  દૂર  કરવા,  સદર  ાસફમરની  મતા
વધારવા (૨૫ KVA માંથી ૬૩ KVA કરવા) તથા સદર
ાસફમર સેટરની જયા બદલવા અંગે SI યોજના
હ ેઠળ  મંજ ુર  વડ  કચેરએથી  મેળવી  દન-૮
(આઠ)માં  સદર  કામગીર  કરવામાં  આવશે.

તા.૨૨.૮.૧૭ ના રોજ ાસફમરની મતા વધાર
(૨૫  kva  માથી  ૬૩  KVA)કર  તથા  ાસફમર
સેટરની જયા ખેતરની અંદરની બાજુએથી રતા
ઉપર લઇ સદર ાસફમરની જયા બદલી આપેલ
છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 સરપંચી, દડવી ામ પંચાયત દડવી ગામે અલગ  – અલગ િવતારમાં નમી
ગયેલ વીજ પોલ સીધા કરવા બાબત.

આપની અરમાં  દશાવેલ થળવાળા નમી ગયેલ
વીજ પોલ દન-ણમાં સીધા કરવામાં આવશે

પટેલ સમાજ પાસે  આવેલ  LT  નો નમેલો  પોલ,
દડવીથી  કાનાવડાળાં  રોડ  પર  આવેલ  પીપયા
એજસી JGY ફડરનો 11 કેવીનો પોલ તથા પાણીના
ટાકા પાસે કાનાવડાળાંના રતે આવેલ LT નો પોલ
તા. 18.08.17 ના રોજ સીધા કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


