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

પેટા િવભાગીય કચેર : બગવદર, િવભાગીય કચેર : પોરબંદર ાય, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એસ.આર.રાડા ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૧

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 સોલંક કારા અરસી રોવાડા ગામ નુ ાસફમેર ખસેડવા બાબત સદર રજૂઆત તારખ:-૨૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની

ારા  બગવદર પેટા  િવભાગીય કચેરએ 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 આપવામાં આવેલ છે.સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

સદર  રજ ૂઆત  બાબતે  થળ  તપાસ  કર  આ
કામગીર  માટે  ૧૦૦કેિવએ ના  ાસફમર  સેટર
ટેિપંગ શીટ કરવાની કામગીર કુલ  ૩૫૮૫૦/- ના
ખચે તારખ ૩૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ કામગીર પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 સરપંચી ામ પંચાયત દેગામ ભારવાળા ગમે  ૬૬ કેવી સબ ટેસન મંજુર
થયેલ યાં જયા ના મળતી હોવાથી સીમાની
ગામે ૬૬ કેવી સબટેશન કરવું

સદર  કાયપાલક ઈજનેર  ી  વહન િવભાગ
જેટકો  મનગરના  કાયે  હેઠળ  આવતા  હોય
તેમને તબદલ કરવામાં આવેલ છે.

સદર  કાયપાલક ઈજનેર  ી  વહન િવભાગ
જેટકો  મનગરના  કાયે  હેઠળ  આવતા  હોય
તેમને તબદલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
જેટકો

3 દેવસી દેવા સુદાવદરા રામા  વા  ુપ  નુ  ાસફમેર  ખસેડવા
બાબત

સદર રજૂઆત તારખ:-૨૧.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  બગવદર પેટા  િવભાગીય કચેરએ 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 આપવામાં આવેલ છે.સદર કાયવાહ અંગે
અરજદારને દવસ ૧૫માં  કરવામાં  આવેલ કાયવાહ
અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ છે.

સદર થળ પર સવ ે  કરતા રામા  વા ુપ નુ
ાસફમેર ખેતર માં ઉભું થયેલ છે. જે સાવજિનક
રતે નડતરપ ના હોય તથા તાંિક રતે પણ આ
ાસફમર શીટ કરવું શય નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ


