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

પેટા િવભાગીય કચેર : મોરબી ાય, િવભાગીય કચેર : મોરબી, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી બી. ટ. કડવાર - ૯૯૨૫૨૧૧૮૯૯

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 9, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 9, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સંજય કેશવભાઇ બાવરવા મોરબી ાય પેટાિવભાગ હેઠળ ટાફ ઓછો

હોવા બાબત
મોરબી ાય પેટાિવભાગ કચેરના િવભાજન માટેની
દરખાત મોકલેલ છે, મંજૂર મયે કામ ના ભારણ
માં ઘટાડો થઇ જશે.

વડ કચેર, યુવીએનએલ ારા એસઓ-૦૪ મા
ાહકોની સંયા તેમજ ભૌગોિલક િવતારને યાનમાં
રાખી ફેરફાર માટે ઉ અને પેોકેમીકસ િવભાગમાં
મોકલવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

2 સંજય કેશવભાઇ બાવરવા ઝીકયાર ગામ નાં ટ.સી. નાં યુઝ બદલવા
બાબત

યુઝ બદલવા ની કામગીર વહેલી તકે પુર કરવામાં
આવશે.

તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ નવા યુઝ બદલાવેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

3 નાનભાઇ િપતાંબરભાઇ ઘરવપરાશ િવજ-ડાણ માં અસાધારણ િવજ
બ ી લ  આવ વ ા  બ ા બ ત   ા  ક  ન ં
૩૪૪૦૫ /૦૦૧૨૯ /૪

સદર  િવજ-મીટર  બદલાવી  લેબ.  ખરાઇ  કરવામાં
આવશે.

સદર િવજ-મીટર બદલાવી લેબ ખરાઇ કરતા બરાબર
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 મયુર દેવદાનભાઇ ગઢવી સ િ  વસ  બદલવ ા  બ ાબત   ા  ક  ન ં
૩૪૪૪૯ /૦૦૩૪૯ /૨

ફરયાદ નો વહેલી તકે નીકાલ કરવામાં આવશે. તા ૦૮/૦૮/૨૦૧૭નાં રોજ સિવસ બદલાવેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

5 નરેભાઇ િવલભાઇ બાવરવા બેલા ગામે નવું ટ.સી. મુકવા બાબત થળ તપાસણ કર જરયાત મુબ નવું  ટ.સી.
મુકવામાં આવશે.

થળ તપાસણ કર જરયાત મુબ નવું ટ.સી. તા.
૦૫/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ મુકને  ફરયાદનું  િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 કરમ હાન મ મોરબી ાય પેટાિવભાગ હેઠળ ટાફ ઓછો
હોવા બાબત

મોરબી ાય પેટાિવભાગ કચેરના િવભાજન માટેની
દરખાત મોકલેલ છે, મંજૂર મયે કામ ના ભારણ
માં ઘટાડો થઇ જશે.

હાલ દરખાત સરકારી ની મંજૂર હેઠળ છે. િનકાલ
ટાફ વધારવા

7 સરપંચ ચકમપર ામપંચાયત ચકમપર ગામ નાં ટ.સી. નાં યુઝ બદલવા
બાબત

યુઝ બદલવા ની કામગીર વહેલી તકે પુર કરવામાં
આવશે.

ચકમપર  ગ ામ  ન ા ં  ટ  .સ ી .  ન ા ં  ય ુઝ  ત ા
૦૬ /૦૮ /૨૦૧૭ના  રોજ  બદલાવી  આપેલ  છ ે

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 રવ ભાઇ માધાભાઇ શેરિશયા ધાયડ િવતાર મહેનગર જુનો પોલ બદલવા
બાબત

ફરયાદ નો વહેલી તકે નીકાલ કરવામાં આવશે. તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ નવો પોલ ઉભો કર
ફરયાદનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 િધભાઇ મા સરપંચ આંદરણા ગામનુ ટ.િસ લો વોટેજ કાવા બાબત ટ.િસ. બદલાિવ આપવામાં આવશે ટ.સી. બદલાિવ ફરયાદ નો િનકાલ કરેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ


