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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર દરબારગઢ, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.એમ.માણેક - ૯૮૭૯૨૦૧૭૮૬

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 મનુભાઇ ખાણધર રામવાડ  રહેણાક  િવતારમા  નવ  ગાળામા

એલ.ટ.  એ.બી.કેબલ  નાખવો.  (રહેણાક  ની
બાજુમા લાઇન હોય અકમાત િનવારણ માટે.)

થળ તપાસણી કર કેબલની ડમાંડ મુક આગળ ની
કાયવાહ કરવામા આવશે

રજૂઆત મુજબ તા.૨૨.૮.૨૦૧૭ ના રોજ ચાર ગાળાના
AB કેબલ નાખી કામગીર પૂણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 મનસુખભાઇ ખાણધર ઇબી  ના  પોલમા  લાગેલા  ટેલીફોન  ના
વાયરો  છે.તે  પી  & ટ  સાથે  સંકલન કર
કઢાવવા કારણકે તેને કારણે તકલીફ થાય છે.
સડકેટ સોસાયટમા (૧) ી િસમટ સામે,
(૨) નવદુગા ચોક પાસે

પ લખી જે તે ડપામટ ને ણ કરવામા આવશે,
તાકાિલક કાયવાહ કરવામા આવશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ પીવીસીએલના પોલમા
લાગેલા  બન  ઉપયોગી  ટ ેલીફોન  ના  વાયરો
તા.૨૪.૮.૨૦૧૭  દૂર  કરેલ  છે  અને  ફરયાનુ ં  સુખદ
િનરાકરણ કરેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 મનસુખભાઇ ખાણધર મોડા બીલગ ને કારણે લેબ ઉચા આવેલ છે. નવો  ોામ  આવવાના  કારણે  વહવટ  અને
ટેકનીકલ કારણોસર હાલ મે-જુન માસનું બીલ લેઇટ
થયેલ  હતુ ં.  પરંતુ  હવેથી  આવતા  તમામ  બીલો
િનયત સમયમયાદા માણે આપવામાં આવશે.

નવો  ોામ  આવવાના  કારણે  વહવટ  અને
ટેકનીકલ કારણોસર હાલ મે-જુન માસનું બીલ લેઇટ
થયેલ  હતુ ં.  પરંતુ  હવેથી  આવતા  તમામ  બીલો
િનયત સમયમયાદા માણે આપવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 નાબેન સોઢા કુભારવાડા મા ટસી - ૨ રહેણાક ની નક
લાઇન હોય એચ.ટ એબી કેબલ નાખવા

થળ તપાસણી કર કેબલની ડમાંડ મુક આગળ ની
યોય કાયવાહ કરવામા આવશે

અરજદારની રજૂઆત મુજબ નડતરપ લાઇનમાં ૨૫૦
મી AB HT કેબલ નાખવાની જરયાત હોઈ તારખ
૬.૧૦.૧૭  ના  રોજ  સદર  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 વશરામ ભાઇ કરશન ભાઇ
મકવાણા

ટેપર  વીજ  ડાણ  ની  ડપોઝીટ  પરત
આપવા બાબત

આ બાબતે આજ રોજ તેમની ફાઇલ ના ઓજેશન
લીયર કર િવભાગીય કચેર જર કાયવાહ અથે
મોકલાવી આપેલ છે.

તા.૨૧.૮.૨૦૧૭ ના  રોજ  રજૂઆત મુજબના  ટેપર
વીજ ડાણ ની ડપોઝીટ પરત આપેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 શાહમદાર નરગીસબેન એમ. નામ ાંસફર બાબત સદર અરજદારના નામ ાંસફરની રજુઆત બાબતે
તેમના  ડોકયુમટ  વેરફાઇ  કર  તેનાનામ  ાંસફર
અંગેની કાયવાહ હાથ ધર  નો િનકાલ કરેલ.

સદર અરજદારના નામ ાંસફરની રજુઆત બાબતે
તેમના ડોકયુમટ વેરફાઇ કર તેના નામ ાંસફર
અંગેની કાયવાહ હાથ ધર  નો િનકાલ કરેલ.

િનકાલ
નામ ાસફર

7 નિવન ભાઇ નટવરલાલ ચરવડા નામ ાંસફર બાબત સદર અરજદારના નામ ાંસફરની રજુઆત બાબતે
તેમના  ડોકયુમટ  વેરફાઇ  કર  તેનાનામ  ાંસફર
અંગેની કાયવાહ હાથ ધર  નો િનકાલ કરેલ

સદર અરજદારના નામ ાંસફરની રજુઆત બાબતે
તેમના  ડોકયુમટ  વેરફાઇ  કર  તેનાનામ  ાંસફર
અંગેની કાયવાહ હાથ ધર  નો િનકાલ કરેલ

િનકાલ
નામ ાસફર

8 હંસાબેન િપપયા નાગેવર િવતારમા દતાવેજ ,વેરા પહોચ ના
હોય તેવા ઘરોમા વીજડાણ આપવા યોય
માગદશન આપશો

ઝેડપી / એસસીએસપી કમ તથા નવા કનેશનના
જર દતાવે પુરાવા અંગે માહતી આપી સમજવેલ
છે. જર દતાવે પુરાવાનું િલટ તથા એ૧ ફમ
આપેલ છે.

ઝેડપી / એસસીએસપી કમ તથા નવા કનેશનના
જર દતાવે પુરાવા અંગે માહતી આપી સમજવેલ
છે. જર દતાવે પુરાવાનું િલટ તથા એ૧ ફમ
આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન
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9 ચિસહ વાળા પાવર સલાય વરસાદ મા સતત ચાલુ રાખવા
તથા  િનચણ વાળા  િવતાર  મા  તાકાિલક
બધ કર  તકેદાર  ના  પગલા  લેવા  માટે
આભાર.

સદર રજુઆત બાબતે  પીવીસીએલ દરબાર ગઢ
કચેર ારા ચોમાસા ની ઋતુ દરયાન જે તે સમયે
િનચાણ વાળા િવતારો મા પાણી ભરાવાના સમયે
સલામતી ના પગલા પે વીજ વાહ બધ કર
દેવામા આવે છે તેમજ પાણી ઉતયા બાદ લાઇન ની
ચકાસી કર વીજ પુરવઠો પુ:ન ચાલુ કર દેવામા
આવે

સદર રજુઆત બાબતે  પીવીસીએલ દરબાર ગઢ
કચેર ારા ચોમાસા ની ઋતુ દરયાન જે તે સમયે
િનચાણ વાળા િવતારો મા પાણી ભરાવાના સમયે
સલામતી ના પગલા પે વીજ વાહ બધ કર
દેવામા આવે છે તેમજ પાણી ઉતયા બાદ લાઇન ની
ચકાસી કર વીજ પુરવઠો પુ:ન ચાલુ કર દેવામા
આવે

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

10 વારા િધભાઇ મોહંનલાલ ૪૫/૧
રોયલ લાઇન ગણેશ કોડ
ટોરેજ પાછળ

ફાટ મીટર તથા નામ ાંસફર થળ પર એયુચેક થી મીટર તપાસણી કરવામા
આવશે  તેમજ  નામ  ાંફર  ની  રજુઆત બાબતે
ઓફસ ારા સદર ાહક ારા દતાવેજ ઉપલધ કયા
બાદ તુરંત જ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે

ફાટ મીટર અંગે થળ પર એયુચેક થી મીટર ારા
તા.  ૨૨.૮.૨૦૧૭ ના રોજ તપાસણી કરેલ છે  જેમાં
મીટરમાં  કોઈ ખામી જણાયેલ નથી.  વધુમાં  નામ
ાંફર ની રજુઆત બાબતે સદર ાહક ારા ખૂટતા
દતાવે  પુરાવારજૂ  કર ેલ  ન  હોય  આગળની
કાયવાહ થઈ શકેલ નથી

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


