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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર હાપા, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ.પી.ઝાટકયા - ૯૯૨૫૨૧૦૧૧૮

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 દુલભ વેલ પરમાર તથા

િવગેરે (ખીમલીયા)
પાવર સતત ૮ લાક મળતો નથી જર યોય સમારકામ કરાવી ગુણવતાસભર વીજ

પુરવઠો આપવામાં આવશે
અરજદારીની રજુઆત અવયે જર સમારકામ જેવુ
ક ે ,  થા ંભલા  સીધા  કરવા,  ઢલા  વાયર  ખચવા,
નડતપ ઝાડની ડાઓ કપાવવી વગેરે કામગીર
તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરેલ  છે.  વધુમાં
ખેતીવાડ  િવજ  ફડરોમાં  ૮  કલાક  ી  ફેઝ  િવજ
પુરવઠો પૂરો પાડવામાં  આવે છે.  પરંતુ  આકિમક
અિનવાય સંગોમાં િવજપુરવઠામાં િવેપ આવે તો
તેટલા  સમયનો  િવજપૂરવઠો  વળતરપે  પૂરો
પાડવામાં  આવે  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 િવલ કચરા (ખીમિલયા) થાંભલા સીધા કરવા તથા સમારકામ કરવા
બાબત

જર સમારકામ પૂણ કરેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ

3 કિપલ નરશી મુંગરા (ઠેબા) નામ બદલી કર આપવા બાબત નામ બદલી કાયવાહ પૂણ કરેલ છે િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 ભગવાન ધન કણરયા
(શેખપાટ)

સવીસ લાઇન બદલવા બાબત સિવસ લાઇન બદલાવેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ

5 અરજણ રામ ચૌહાણ (
મોરકંડા )

ચાર પાંચ દવસ પાવર બંધ હોવા બાબત જર સમારકામ કર પાવર સલાય ચાલુ કરેલ છે િનકાલ
મેઇટેનસ

6 પરષોતમ જેઠા ધારિવયા
(ખીમરાણા)

નવો પોલ ઊભો કર સિવસ લાઇન બદલી
આપવા બાબત

થળ તપાસ કર જર સમારકામ કર આપવામા
આવશે

અરજદારની  રજુઆત મુજબ  જૂની  સિવસ  લાઇન
તા.૦૫.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ બદલી આપેલ છે. વધુમાં
સદર કામ માટે નવો િવજપોલ ઊભો કરવો તાંિક
રતે જર નથી.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ગુજરાત લાટક (હાપા ઇડ.) હાપા ઇડ. ફડરમા શટડાઉન માટે ણ કરવા
બાબત

જર  સૂચના  લગત  અિધકાર  તથા  કમચારને
આપવામાં આવશે

એચટ સબડવીઝન ારા િ-લાન શટડાઉન લેવા
માટે દૈિનક વતમાનપમાં નોટસ આપવામાં આવે
છે.

િનકાલ
જનરલ માહતી

8 ઘનયામિસંહ રઘુવીરિસંહ ગોહલ
(હાપા કોલોની)

ધુવાવ  ગામ  મા  કામ  કરતા ં  સમયે  હાપા
કોલોની નો પાવર ચાલુ રાખવા બાબત

જર સૂચના લગત કમચારને આપવામાં આવશે આકિમક સંગો િસવાય ધુવાવ ગામમા કામ કરતાં
સમયે હાપા કોલોનીનો પાવર બંધ ન કરવા માટે
કમચારને  ખાસ  સુચના  આપીને  તાકદ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

9 ઘનયામિસંહ રઘુવીરિસંહ ગોહલ
(હાપા કોલોની)

હાપા ઇડ. તથા હાપા કોલોની િવતાર મા કુલ
૨ હેપર આપવા બાબત

હાપા ઇડ. તથા હાપા કોલોની િવતારમા મહેકમ
માણે ૧ હેપર મૂકવામાં આવેલ છે.

હાપા ઇડ. તથા હાપા કોલોની િવતારમા મહેકમ
માણે ૧ હેપર મૂકવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા
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10 ઘનયામિસંહ રઘુવીરિસંહ ગોહલ
(હાપા કોલોની)

હાપા  કોલોની  િવતારમાં  બિલંગ  િનયિમત
કરાવવા બાબત

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

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

11 ઘનયામિસંહ રઘુવીરિસંહ ગોહલ
(હાપા કોલોની)

એલ  ટ  લાઇન  નીચે  પોલ  ઊભો  કરવા
બાબત

થળ તપાસ કર જર સમારકામ કર આપવામા
આવશે

રજૂઆત મુજબ તા.૨૫.૮.૨૦૧૭ ના  રોજ  એલ ટ
લાઇન નીચે પોલ ઊભો કરફરયાદનું િનવારણ કરેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


