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

પેટા િવભાગીય કચેર : લોિધકા, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ ાય, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ. જે. લાલાકયા – કાયપાલક ઈજનેર, રાજકોટ ાય િવભાગ – ૯૯૨૫૨૦૯૦૯૦.

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 ી ઢોલરા ામ પંચાયત

સરપંચ ી દનેશભાઈ
લોિધકા  સબ-ડવીઝન  ના  કાયે  હેઠળ
આવતા ઢોલરા ગામે ફાઉડેશન જજરત થઈ
ગયેલ હોઈ પોલ સતત હલે છે તેમજ ઝાડ ના
કારણે કેબલ વધુ ખેચાઈ જવાથી અવાર-નવાર
શટ-સિકટ થાય છે  તો  તાકાલીક  ધોરણે
લોખંડ ના પોલ બદલવા બાબત

સદર અરજદાર ારા કરવામાં આવેલ લેખત અર
ના આધારે અેની પે.િવ.ક.ારા થળ તપાસની કર
અને મેઇટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

પે.િવ.ક.ારા થળ તપાસની કર અને મેઇટેનસની
કામગીર તાકદે પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી કેશુભાઈ નટવર પોલી-
લાટ ા.લી.

સ દ ર  ર જ ુઆત કત ા    ા ર ા  લ ો િ ધ ક ા
પી..વી.સી.એલ.  હેઠળ  આવેલ  ાહક  નુ ં
નામ:  નટવર  પોલી  લાટ  ા.લી.  ના
ઔોિગક હેતુ ના કનેશન નો પાવર સલાય
સાંગણવા જે..વાય ફડર માં  પગ તથા
ફડર ફોટ વધુ આવવા બાબત

સદર અરજદારો ારા કોઇ પણ કાર ની લેખીત
રજ ૂઆત  કરવામા ં  આવેલ  નથી.  હાજર  રહ ેલ
અિધકારઓ ારા  સદર અરજદારો  ને  જણાવેલ કે
સદર બાબત ની માટે ફડર નું ૧ માસ માં મેટેનસ
કર ફડર ફોટ તથા પીગ ઘટાડવા માં આવશે .

સદર સાંગણવા જેવાય ફડરનું  મેઇટેનસ તા.
૧૩.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ કરેલ. આ ફડરની ટોટલ ૨૫.૩
કમી.  એચ.ટ.  લાઈન માંથી  ૫.૫  કમી  એચ.ટ.
લાઈન  મેઇટેનસ  કરેલ  આ ઉપરાંત  ૮૦  પીન
બદલેલ, ૧૫ ગાળા કંડકટર ખેચેલ, ૮૫ ડાઓ ટ
કટગ કરેલ, ૩૨ જપર નવા કરેલ, ૨ પોલ અને ૪
વી-કોસ આમ ને સીધા કરેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ભરતભાઈ વાળા સનલે
ીન ઇનટેક ા.લી.

સ દ ર  ર જ ુઆત કત ા    ા ર ા  લ ો િ ધ ક ા
પી..વી.સી.એલ.  હેઠળ  આવેલ  ાહક  નુ ં
નામ:  સનલે  ીન ઇનટેક  ા.લી.  ના
ઔોિગક હેતુ ના કનેશન નો પાવર સલાય
મૂંગાવાવડ જે..વાય ફડર માં પગ તથા
ફડર ફોટ વધુ આવવા બાબત

સદર અરજદારો ારા કોઇ પણ કાર ની લેખીત
રજ ૂઆત  કરવામા ં  આવેલ  નથી.  હાજર  રહ ેલ
અિધકારઓ ારા  સદર અરજદારો  ને  જણાવેલ કે
સદર બાબત ની માટે ફડર નું ૧ માસ માં મેટેનસ
કર ફડર ફોટ તથા પીગ ઘટાડવા માં આવશે .

સદર મૂંગાવાવડ જેવાય ફડરનું મેઇટેનસ તા.
૧૩.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ કરેલ . આ ફડરની ટોટલ
૨૮.૨ કમી. એચ.ટ. લાઈન માંથી ૪.૨ કમી એચ.ટ.
લાઈન  મેઇટેનસ  કરેલ  આ ઉપરાંત  ૩૦  પીન
બદલેલ, ૧૪ ગાળા કંડકટર ખેચેલ, ૫૫ ડાઓ ટ
કટગ કરેલ, ૨૫ જપર નવા કરેલ, ૩ પોલ અને ૧
વી-કોસ આમ ને સીધા કરેલ.

િનકાલ
મેઇટેનસ


