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

પેટા િવભાગીય કચેર : ોલ ટાઉન, િવભાગીય કચેર : મનગર ાય, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી બી.આર. ગોસાઈ - ૯૮૭૯૨૦૧૮૦૫

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 11, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 11, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 સરપંચી માણેકપર ામ

પંચાયત
માણેકપર ગામે ાથિમક શાળા સામે આવેલ
પોલ અય ખસેડવા અંગે.

સવે કરવી DISS હેઠળ દરખાત કરવામાં આવસે. અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ  DISS યોજના હેઠળ
ોજેકટ ન. 18721 થી દરખાતની મંજૂર મેળવીને
માણેકપર ગામે ાથિમક શાળા સામે આવેલ પોલ
તા ૨૫.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ ફેરવીને  કામગીર પૂણ
કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 સરપંચી માણેકપર ામ
પંચાયત

માણેકપર  ગામે  મશાનમાં  આવેલ  ૧૧KV
લાઇનનો પોલ અય ખસેડવા અંગે.

સવે કરવી DISS હેઠળ દરખાત કરવામાં આવસે. માણેકપર ગામે મશાનમાં  આવેલ ૧૧KV લાઇનનો
પોલ અય ખસેદવાની કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
3 સરપંચી માણેકપર ામ

પંચાયત
માણેકપર  ગામે  લોટ  િવતારમા ં  ટ
લાઇટના  વાયર  ખચવા  અંગે.

સવે કરવી અંદાજપ આપવામાં આવસે જે ભરપાઈ
થયે આગળની કાયવાહ કરવામાં આવસે

ોલ  ટાઉન પેટાિવભાગીય  કચેર  ારા  પ ન.
ડએચએલ/ટેક/_2810_/5.8.2017  થી  Rs.
22641=00 નું અંદાજપ આપવામાં આવેલ છે જે
ભરપાઈ થયે આગળની કાયવાહ કરવામાં આવસે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સરપંચી માણેકપર ામ
પંચાયત

માણેકપર  આબાવાડમાં  એલટ  લાઇનના
જજરત વાયર બદલવા બાબત

સવ ે  કરવી  જરયાત  મુજબના  વાયર  બદલી
આપવામાં આવસે

જર સવે  કર તા. ૨૫/૦૮/૧૭ ના રોજ એલ.ટ.
લાઇન નું સમારકામ કરાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 અરિવંદ વીર તલપારા મઘરાવાડ એ ફડરમાં વારંવાર લાઇટો જવા
બાબત

સવે  કરાવી  જર  મેટેનસ  કાયવાહ  કરવામાં
આવસે

જર મેટેનસ તા. ૧૮/૦૮/૧૭ ના રોજ કર  નું
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 અરિવંદ વીર તલપારા મઘરવાડ તથા િપરવાડ રહેણાક િવતારમાં
યોિતામ પાવર આપવા અંગે

ખેતીવાડ િવતાર હોય યોિતામનો પાવર આપી
સકાય નહ

ખેતીવાડ િવતાર હોય યોિતામનો પાવર આપી
સકાય નહ

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

7 લિતપર ામ પંચાત અરપંચ ી પંચાત  ઓફસની  બાજુમા ં  આવેલ  ટસી
આનય  ખશેડવા  અંગે

સવે  કરાવી  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં  આવશે.
DISS કમ હેઠળ લેવામાં આવશે.

અરજદારની રજૂઆત મુજબ ોજેકટ ન. 187394 થી
DISS  યોજના  હેઠળ  દરખાત  મંજૂર  કરને  તા.
૧૫/૦૯/૨૦૧૭  ના  રોજ  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

8 લિતપર ામ પંચાત સરપંચ ી ામ  પંચાયતના  અગાઉના  લાઇટ  બલમાં
રાહત આપવા અંગે

વીજ વપરાશ અંગેનું વીજબલ હોય તેમાં રાહત થઈ
શકે નહ.

વીજ વપરાશ અંગેનું વીજબલ હોય તેમાં રાહત થઈ
શકે નહ.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

9 લિતપર ામ પંચાયત સરપંચ
ી

લિતપર  ગામે  ટ  લાઈટ  માટેના  ખુલા
તારને બદલે કેબલ કરવા અંગે

સવે કરાવી અંદાજપ આપવામાં આવસે જે ભરપાય
થયે આગળ કાયવાહ કરવામાં આવસે

ોલ  ટાઉન પેટાિવભાગીય  કચેર  ારા  પ ન.
ડએચએલ/ટેક/_2811 /05.08.2017 થી લિતપર
ગામના ટ લાઇટના ખુલા તારની જ્યાએ કેબલ
વાયર નાખવા માટે અંદાજપ આપવામાં આવેલ છે
જે  ભરપાઈ  થયે  આગળની  કાયવાહ  અતાના
ધોરણે પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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10 ડે જરાજિસંહ સજજનિસંહ
નાના વાગુદળ

ખેતીવાડના  વીજ  ડાણનુ ં  ાફમર
અગાઉની માંગણી મુજબ કૂવા પાસે ઊભું કર
આપવા અંગે

અરજદારની  રજૂઆત મુજબ કૂવા  સુધીની  ટએસ
રવાઈજ  કર  મંજૂર  મેળવી  કામગીર  કરવામાં
આવસે .

અરજદારની માંગણી મુજબ તારખ સદર રજૂઆત નું
તા. ૦૨.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ કૂવા સુધી લાઇન ઊભી
કર  સદર  રજૂઆત નુ ં  સુખદ  િનરાકરણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

11 ોલ કૃણનગર સોસાયટના
અરજદારો

ોલ કૃણનગર સોસાયટના ાહકોને અબન
ફડરમાંથી પાવર આપવા બાબત

સવે  કરાવી  SI  કમ હેઠળ દરખાત મંજૂર માટે
મૂકવામા ં  આવસે  અને  તે  મુજબ  અબન  વીજ
પુરવઠો આપવાની કાયવાહ કરવામાં અવશે.

અરજદાર  ની  રજૂઆત ોજેકટ  ન.  187420  થી
દરખાતની મંજૂર મેળવીને ૧૧ કેવી HT કેબલ વડે
કૃણનગર સોસાયટ ને ોલ અબન ફડરમાં ડેલ
છે. સદર કામગીર તા ૨૫-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ પુણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા


