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

પેટા િવભાગીય કચેર : લાલપુર, િવભાગીય કચેર : મધપુર, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી..શાહ - ૯૮૭૯૨૦૧૮૨૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 હરબેન ભોભઈ ડે -

નાંદુર
નામ ાસફર મા અટક ફેરફાર થયેલ છે સદર રજુઆત કતા ી ની રજૂઆત નો િનકાલ દન

૩ માં અેની કચેર ારા કરવામાં આવશે.
સદર રજૂઆતકતા  ની  રજૂઆત મુજબ સદર નામ
ાસફર માં અટક માં ફેરફાર તા.૨૧/૭/૧૭ ના રોજ
કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ખોડા દાના - ગોવાણા મેટેનસ કરવા બાબત સદર  રજુઆતકતા  ી  એ  જણાયા  મુજબ  સવ ે
કામગીર દન ૩ માં પૂર કર, મેઇટેનસ માટેનો
ોજેકટ મૂક, ોજેટની મંજૂર આયે અેની કચેર
ારા સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆત કતા ની રજૂઆત મુજબ તારખ ૮-
૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ ૬ ગાળાની નવી એચ/ટ લાઇન
ઉભી કર તથા ૧૪ ગાળાની જૂની જજરત લાઈનો
ઉતાર નાખી સદર કામ પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 કરંિગયા સવિધબેન માલદે -
નાંદુર

ખેતીવાડ SPA િવજડાણ આપવા બાબત સદર ી કરંગીયા સવિધબેનમાલદેભાઈ ને પોતાનું
નવું ખેતીવાડ િવષયક વીજ ડાણ નું અંદાજ પ
તારખ ૧૪-03-૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે અને
તેઓનો અતામ માં વારો આવતો હોય તેઓની
રજૂઆતને દન ૭ માં પરપૂણ કરવામાં આવશે..

સદર ખેતીવાડ નવા કનેશન નું કામ તા. ૩૧/૮/૧૭
ના રોજ પુણ કર કનેશન રલીજ કરેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

4 દેવાનંદ મુ વસરા - નાંદુર બેકડ વાડ િવતાર મકાન પરથી તાર િનકડે
છે

સદર  રજ ુઆતકતા   ી  એ  જણાયા  મ ુજબના
ખેતીવાડ ુપ માં સવે કામગીર દન  3 માં પૂર
કર, તાર બદલવા માટેનો ોજેકટ મૂક, ોજેટની
મંજૂર  આયે  અેની  કચેર  ારા  સંતોષકારક
કામગીર કર આપવામાં આવશે.

સદર રજૂઆતકતા  ની  રજૂઆત મુજબ જર સવે
કરતા સદર લાઇન ફેરવવા માટે નું અંદાજ પક તા.
૨૪/૭/૧૭ ના  રોજ પાઠવેલ છે.  જે  ભરપાઈ થયે
સમય મયાદા માં કામ પૂણ કરવામાં આવશે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

5 પાલાભાઈ કરમુર - ગોવાણા ગોવાણા ગામ માં કેબિલંગ કરવા બાબત સદર  રજુઆતકતા  ી  એ  જણાયા  મુજબ  સવ ે
કામગીર દન 3 માં પૂર કર, કેબલ બદલવા માટેનો
ોજેકટ મૂક, ોજેટની મંજૂર આયે અેની કચેર
ારા સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆત કતા  ની રજૂઆત મુજબ સવે  કર
ોજેકટ નં- ૧૫૪૭૦૮ મંજૂર મળેલ છે. જે અવયે
સાત ગાળા માં એલ.ટ. એબી કેબલની કામગીર તા
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 પાલાભાઈ કરમુર - અિપયા અપીયા ખેતીવાડ ફડર માથી દલતુંગી વાડ
િવતાર  િસા  સબ  ડિવજન  મા ં  ડવા
બાબત

સદર રજુઆતકતા  ી  એ જણાયા મુજબના સવે
કામગીર દન 3 માં પૂર કર, ફડર બદલવા માટેનો
ોજેકટ મૂક, ોજેટની મંજૂર આયે અેની કચેર
ારા સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆત કતાની રજૂઆત મુજબ જર સવે કર
ોજ ેકટ  નં .  ૧૮૭૩૮૧  થી  મંજ ૂર  મેળવી  તા.
24/09/2017 ના રોજ  150 મીટર નવી એચ.ટ.
લાઇન ઊભી કરને દલતુંગી વાડ િવતારના વીજ
ાહકોને  િસા  પેટા  િવભાગીય  કચેરમા ં  ડ
આપવામાં  આવેલ છે. અને અરજદારની રજુઆતનું
સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

7 ગોગનભાઇ સરપંચ - વાવડ ભૂરા મુ ટસી થી બાવરયા ધાર થી િવરેર
એ વાયરો બદલવા

સદર  રજુઆતકતા  ી  એ  જણાયા  મુજબ  સવ ે
કામગીર દન 3 માં પૂર કર, તાર બદલવા માટેનો
ોજેકટ મૂક, ોજેટની મંજૂર આયે અેની કચેર
ારા સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆત કતા ની રજૂઆત મુજબ જર સવે
કર ોજેકટ નં- ૧૮૬૨૭૫ થી મંજૂર મેળવીને ભૂરા
મુ ટસી થી બાવરયા ધાર સુધી ૧૨ ગાળા માં
જજરત  વીજ  વાયરો  તા  ૧૮/૦૯/૨૦૧૭  ના  રોજ
બદલાવીને સદર કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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8 દલુભા રવુભા - ગોવાણા ખેતીવાડ SPA િવજડાણ આપવા બાબત સદર ી દલુભા રવુભા ને પોતાનું નવું ખેતીવાડ
િવષયક વીજ ડાણ નું અંદાજ પ તારખ ૨૨.૫.૧૭
ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. અને તેઓને અતામ
કનેશન રલીજ કરવા માટેની આગળ ની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

સદર ી દલુભા રવુભા ને પોતાનું નવું ખેતીવાડ
િવષયક વીજ ડાણ નું અંદાજ પ તારખ ૨૨.૫.૧૭
ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. અને તેઓને અતામ
કનેશન રલીજ કરવા માટેની આગળ ની કાયવાહ
કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

9 કડબેન પોપટભાઈ - મોટ
વેરાવળ

ખેતી વાડ માં લો વોટેજ મળવા બાબત સદર  રજ ુઆતકતા   ી  એ  જણાયા  મ ુજબના
ખેતીવાડ ુપ માં લો વોટેજ અંગે સવે કામગીર
દન 3 માં કરવામાં આવસે તે મુજબ અેની કચેર
ારા સંતોષકારક કામગીર કર આપવામાં આવશે

સદર રજૂઆતકતાની રજૂઆત મુજબ જર સવે કર
ોજેકટ નંબર ૧૮૭૩૭૯ થી મંજૂર મેળવી 100 મી.
એચ.ટ.  લાઇન ઊભી કરને  મૂળ ફડરની લાઇન
લંબાઈ ઘટાડ નું સુખદ િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 લખમણ માલદે - નાંદુર ટ.સી નમી ગયેલ છે સદર રજુઆત કતા ી ની રજૂઆત નો િનકાલ દન
૩ માં અેની કચેર ારા કરવામાં આવશે.

સદર રજૂઆત કતા ની રજૂઆત મુજબ તારખ ૨૩-
૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ નમી ગયેલ ાસફમર સેટર
સીધું કરને સદર નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


