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

પેટા િવભાગીય કચેર : કેશોદ શહેર, િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી..ષી-૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ગોિવંદભાઇ જેઠાભાઇ કાથડ,

દરાનગર, કેશોદ
નડતરપ વીજ પોલ ફેરવવા બાબત. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની

ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

અેની કચેર ારા થળ ખરાઈ કર નડતરપ વીજ
પોલ  ફેરવવા  માટે  રકમ  ૭૭૫૦  નુ ં  અંદાજપ
આપવામા ં  આવેલ  છે .  જ ે  ભરપાઈ  થયે  પોલ
ફેરવવાની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 યુનુશખાન મહમદખાન બેલીમ,
મોવાણા દરવા, કેશોદ

હળવા  દબાણની  લાઇનનો  કેબલ નડતરપ
હોય ફેરવી આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

અેની  કચેર  ારા  થળ ખરાઈ  કર  નડતરપ
હળવા દબાણની લાઇનનો કેબલ ફેરવવા માટે રકમ
૪૭૪૦  નુ ં  અંદાજપ  આપવામાં  આવેલ  છે.  જે
ભરપાઈ  થયે  કેબલ  ફેરવવાની  કાયવાહ  સવરે
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

3 શિશકાંત એમ. શી, પીપયા
નગર, કેશોદ

વીજ બલ અંગેનો એસ.એમ.એસ. ન મળવા
બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

પી..વી.સી.એલ  ક ંપનીના  ડ ેટા  સટર  ખાતે
આઈ.ટ.ના  સોટવેરમાં  ટેકિનકલ  ફોટના  કારણે
હાલમાં એસ.એમ.એસ સેવા બંધ છે. સદર સૉટવેરના
સમારકામ કામ થયા બાદ ફરથી એસ.એમ.એસ સેવા
પૂવવત ચાલુ થશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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4 રકવલી જેઠવા, ગજેરા શેર,
કેશોદ

વીજ બલ અંગેનો એસ.એમ.એસ. ન મળવા
બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

પી..વી.સી.એલ  ક ંપનીના  ડ ેટા  સટર  ખાતે
આઈ.ટ.ના  સોટવેરમાં  ટેકિનકલ  ફોટના  કારણે
હાલમાં એસ.એમ.એસ સેવા બંધ છે. સદર સૉટવેરના
સમારકામ કામ થયા બાદ ફરથી એસ.એમ.એસ સેવા
પૂવવત ચાલુ થશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 લાડાણી િનલેષભાઈ
લીલાધરભાઈ, લમીનગર, કેશોદ

નડતરપ વીજ પોલ ફેરવવા બાબત. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

અેની કચેર ારા થળ ખરાઈ કર નડતરપ વીજ
પોલ  ફેરવવા  માટે  રકમ  ૬૩૦૩  નુ ં  અંદાજપ
આપવામા ં  આવેલ  છે .  જ ે  ભરપાઈ  થયે  પોલ
ફેરવવાની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

6 યાસ િવણુભાઈ રિસકભાઈ,
મેઘના સોસાયટ, કેશોદ

નડતરપ વીજ પોલ ફેરવવા બાબત. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

અેની કચેર ારા થળ ખરાઈ કર નડતરપ વીજ
પોલ  ફેરવવા  માટે  રકમ  ૧૭૮૨૦  નુ ં  અંદાજપ
આપવામા ં  આવેલ  છે .  જ ે  ભરપાઈ  થયે  પોલ
ફેરવવાની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

7 ગોવામી હરનામપુર
કરશનપુર, મંગલમ સોસાયટ,
કેશોદ.

નડતરપ વીજ પોલ ફેરવવા બાબત. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  શહેર  પેટા  વીભાગીય  કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

અેની કચેર ારા થળ ખરાઈ કર નડતરપ વીજ
પોલ  ફેરવવા  માટે  રકમ  ૯૬૭૦  નુ ં  અંદાજપ
આપવામા ં  આવેલ  છે .  જ ે  ભરપાઈ  થયે  પોલ
ફેરવવાની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


