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

પેટા િવભાગીય કચેર : ધોરા ાય, િવભાગીય કચેર : ધોરા, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી ડ જે લાખાણી ૯૯૨૫૨૧૩૯૬૪ ી જે એ ગોસાઈ ૯૯૨૫૨૦૯૧૫૨ ી જે એલ અમૃિતયા ૯૯૨૫૨૦૯૧૫૮
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 સરપંચ ી મોટમારડ મોટમારડ  ગામે  ી  પોપટભાઈ  લુહાર  ની

દુકાન થી કેશુભાઈ મેપાભાઈ વાછાણી ના ઘર
સુધીની વીજ લાઈન ફેરવવા બાબત

જર સવે કર દવસ સાતમાં કંપનીના વતમાન
ધારા-ધોરણો મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા
આવશે

થળનું સવે કર વીજ લાઈન ફેરવવા માટે નું FQ
DRSD/TECH/4368 Dt 09.08.17 થી આપેલ છે
.જે ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી. ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 િવપુલભાઈ ડાણી ઈ-ઉ કનેટિવટ ને કારણે ાહકો ને થતી
હેરાનગિત બાબતે

સદર બાબતે ઉતરે રજૂઆત કરવામા આવશે હાલમાં તા. ૨૧.૦૮.૧૭ ના રોજ ઈ-ઉ કનેટિવટને
કારણે કોઈ કારના ાહકોના  પડત નથી

િનકાલ
કનેટવીટ

3 જગદશભાઈ સરપંચ ી મોટ
મારડ

ગામડામાં પીયા ૧૦૦૦૦ ઉપરનુ પેમેટ ચેક
ારા વીકારતા નથી તે બાબતે

આ અંગેની  માહતી  આપીના  પંચાયત હતકના
િવલેજ કલેકટરને ન હોઈ.જર માહતી આપી ચેક
વીકારવા અંગે સુચના આપવામાં આવશે.

આ અંગેની જર માહતી િવલેજ કલેકટરને આપી.ચેક
વીકારવાની સુચના આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 સરપંચ ી પીપયા ૧૧કેવી નીલકંઠ જેવાય ફડર નુ બાયફગેસન
કર  પીપયા  ગામને  ૧૧  કેવી  મોટમારડ
જેવાય ફડર માથી પાવર આપવા બાબતે

સદર કામગીર અંગે  થળ તપાસ કર આગળની
કાયવાહ કંપનીના િનયમ મુજબ કરવામા આવશે

હાલ  મા ં  ૧૧ક ેવી  નીલક ંઠ  જેવાય  ફડર  મા ં
પીપયા અને જમનાવડ ગામો આવેલ છે.  અને
૧૧કેવી મોટ મારડ જેવાય ફડર માં મોટ મારડ
અને ઉકયા ગામો આવેલા છે. આમ ૧૧કેવી નીલકંઠ
જેવાય ફડર માં ૫૮Amp અને ૧૧કેવી મોટ મારડ
જેવાય ફડર માં ૪૧Amp આવે છે. જેથી ૧૧કેવી
નીલકંઠ  જેવાય  ફડર  નુ  બાયફગેસન  કરવાનો
પનો રહેતો નથી

િનકાલ
ફડર િવભાજન

5 િવપુલભાઈ ડાણી ખેતીવાડ ૩-ફેઇઝ મીટર તથા સિવસ (ાહક
ારા કરાયેલ અર નો ) તથા ફોટ મીટર
તથા ફોટ સિવસ ની અર નો સમયસર
િનકાલ ન થવા બાબતે

સદર બાબત યાન ઉપર લીધેલ છે અને િનયત
સમય મયાદામા કામગીર પૂણ કરવામા આવશે

ફોટ મીટર તથા ફોટ સિવસ અંગેની ાહક ારા
અર કરેલ હોય તેવા ફોટ મીટર તથા ફોટ
સિવસ ને બદલી પનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

6 સંજયભાઈ િવઠલભાઈ અધડુક કેશ બાર ની આગળની બાજુએ આવેલ શેડ
તથા બેઠક યવથાની સવલતો યોય કરવા
બાબતે.

સદર બાબતે વતુળ કચેર નાં  યાન હેઠળ હોય
કામગીર તાકાલીક શ કરવામા આવશે.

િસિવલ  સેશન  ારા  ટેડર  ની  કાયવાહ  પૂણ
કરવામાં  આવેલ  છે  વક  ઓડર  આયે  કામપૂણ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત

7 સરપંચ ી િચચોડ ૬૬ કેવી પાટણવાવ એસ. એસ. માં ઓપરેટર
ારા ફોન ન ઉપાડવા બાબતે

આગામી  જેટકો-કૉડનેસન  ની  મીટગ  મા  સદર
રજૂઆત કરવામા આવશે

૬૬  કેવી  પાટણવાવ એસ.  એસ.  ના  ઓપરેટરને
ાહકોને યોય જવાબ આપવા માટે સુચના આપેલ
છે.

િનકાલ
જેટકો

8 સરપંચ ી તોરણીયા તોરણીયા ગામે સમાજ પાસેની ૧૧ કેવી ની
વીજ લાઈન ફેરવવા બાબતે

સરપંચ ી પાસેથી ૧૧ કેવી ની વીજ લાઈન ફેરવવા
માટે ની અર લીધેલ હોય, દવસ સાતમાં કંપનીના
વતમાન ધારા-ધોરણો મુજબ આગળ ની કાયવાહ
કરવામા આવશે.

થળનું સવે કર વીજ લાઈન ફેરવવા માટે નું FQ
DRSD/TECH/4367 Dt 09.08.17 થી આપેલ છે
જે ભાવ પક ભરપાય થયેલ નથી. ભાવ પકની
સમય મયાદા પૂણ થતા અરનો િનકાલ થયેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


