
Page 1 of 2

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

પેટા િવભાગીય કચેર : મનગર ાય, િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૨, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 07/07/2017, સમય : 09:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ.પી.દુધાગરા - ૯૮૭૯૨૦૧૭૯૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 16, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 16, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 કમલેશ બચુભાઈ હરવરા 11કેવી  વાયર  ઢલા  હોવા  અંગે  ભુલાલ

વલભભાઇ હરવારા ગ્પ
સવરે સવેની કામગીર કર સદર કામગીર દવસ –
૭ માં પૂણ કરવામાં આવશે.

૧૧કેવી લાઇન ના ઢલા વાયરો ખેચેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

2 જલાલ વલભ સાંગાણી જૂની લેણી રકમ બાબત.. પેટા  િવભગીય  કાએ  રેકડ  ચેક  કર  જવાબ
આપવામાં આવશે.

રેકડ ચેક કરતાં જૂની લેણી રકમ ભરેલ નથી જેની
ણ અરજદારીને કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 મુકેશ નારણભાઇ પરમાર ૨૨ નવા પોલ ઉભા કરવા તથા ABC કેબલ
ખેચવા અંગે.

આ કામનો ોજકેટ મંજૂર થયેલ છે અને કોાકટર
ી જયગણેશ એટર ાઇસને કામ આપેલ છે.

મંજૂર થયેલ ોજેકટ મુજબ 22 નવા પોલ ઉભાકરવા
તથા  AB  ક ેબલ  ખેચવાની  કામગીર  તારખ
૦૬.૦૯.૨૦૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 કેશવ નારણ મુંગરા ડસ્લે ઓફ મીટર બદલવા અંગે. ડસ્લે  ઓફ  મીટર  ટૂક  સમયમાં  બદલાવવામાં
આવશે

ડસ્લે ઓફ મીટર બદલાવેલ છે િનકાલ
મીટર સંબિધત

5 ચંદુભા તોગુભા ડે ઘર ઉપરથી AB કેબલ પસાર થવા બાબત સવરે સવે કર યોય કાયવાહ કરવામા આવશે. નોનું િનરાકરણ લાવેલ છે. િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
6 ગોપાલ કશોરકુમાર ભાટયા ાસફમર તથા ડેમેજ પોલ અંગે. થળ િનરણ કર  આગળની કાયવાહ  કરવામા

આવશે.
શનનું િનરાકરણ લાવેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
7 ગોિવંદ મોહન સિવસ બદલવા બાબત. સિવસ બદલવાની કામગીર બે દવસ પૂણ કરવામા

આવશે.
નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
8 દેવાણદ સામત ખેતીવાડ  કનેશનનો  પાવર  બંધ  હોવા

બાબત.
સદર કામગીર દવસ-૨ માં પૂણ કરવામા આવશે. નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
9 કયાણ ગોિવંદ દેવાભાઇ મેર  ગ્પમાં  ચારગાળા નો વાયર

બદલવા બાબત
સવરે સવે કર યોય કાયવાહ કરવામા આવશે. રજૂઆત મુજબના ૪ ગાળા બદલવા માટે ોજેકટ થી

મંજૂર મેળવીને સદર કામગીર તા.૨૦.૯.૨૦૧૭ ના
રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 સરપચી ાસફોરમરની જયા બદલવા બાબત. સવ ેની  કામગીર  કર  યોય  કાયવાહ  કરવામા
આવશે.

ાસફોરમરની  જયા  બદલી  કામ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન
11 સભાયા દામ મોહન ડસ્લે ઓફ મીટર બદલવા અંગે. ડસ્લે  ઓફ  મીટર  ટૂક  સમયમાં  બદલાવવામાં

આવશે
ડસ્લે ઓફ મીટર બદલાવેલ છે િનકાલ

મીટર સંબિધત
12 ગોરધન હરા અટારા િમયાા રોડ વાળા ગ્પમાં  વાયર બદલવા

અંગે
જર  સવ ે  કર  સવરે  કામગીર  પૂણ  કરવામા
આવશે.

નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

13 નવીન છોટાભાઇ નંદા ખેતીવાડ ફડરમાં લાંબા ગાળામાં પોલ ઉભા
કરવા અંગે

સવરે સવે કર યોય કાયવાહ કરવામા આવશે નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ
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14 અશોકકુમાર ચોધર ૧૧કેવી લાઇનમાં નડતરપ ડ કાપવા બાબત દવસ-૫ માં યોય કાયવાહ કરવામા આવશે. નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ
મેઇટેનસ

15 જગદશ ભીખાભાઇ અજુડયા મીટરમાં રડંગ ન બતાવવા અંગે મીટર  બદલવાની  કાયવાહ  ટૂક  સમયમાં  પૂણ
કરવામા આવશે.

નો િનકાલ કરેલ છે. િનકાલ
મીટર સંબિધત

16 મદપરા આંબા દેવશી નમેલ પોલ સીધા કરવા તથા લાઇનના ગાળા
ખેચવા બાબત.

સવરે સવે કર યોય કાયવાહ કરવામા આવશે નમેલ પોલ સીધા કર લાઈન ના ગાળા ખચી કામ
પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


