પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ાંગા, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એ.એસ. પાંડવ / ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪
રજુ થયેલ ોની સંયા : 15, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 15, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

1 સરપંચી, કંકાવટ

ચાલુ વોટર વક સ નો બોર ફે ઈ લ થવાથી સદર વીજ ડાણની પોજલ, અમાર વડ કચેર
કનેશન અય જયાએ ફેરવી આપવા બાબત. ખાતે મંજૂર માટે મોકલી આપવામાં આવશે, મંજૂર
મયા બાદ આગળની કાય વ ાહ કરવામાં આવશે
જે ન ા માટે અમાર ાં ગ ા ાય પે ટ ા િવભાગીય
કચે ર નો સં પ ક કર જરયાત મુ જ બના દતાવે 
પુરાવા રજુ કાય બાદ આગળની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

2 સરપંચી, રાજપર

ગામમાં યોિતામની પસાર થતી લાઈન, ગામમાં યોિતામની પસાર થતી લાઈન ખસેડવાની ગામમાં યોિતામની પસાર થતી લાઈન ખસેડવાની
ખસેડવા બાબત.
કામગીર દવસ ૧૦ માં પુર કર આપવામાં આવશે. કામગીર તારખ ૧૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પુ ર  કર
આપેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

4 રબાર લાભુભાઈ વતાભાઈ ા. ૩ ફે ઈ સ મીટર તથા સવી સ વાયર બદલી ૩ ફે ઈ સ મીટર તથા સવી સ વાયર દવસ ૩ માં ૩ ફેઈસ મીટર તથા સવીસ વાયર તારખ ૧૩.૦૩.૧૮
નં.૭૪૬૪૮/૧૦૦૧૦/૭, ૨૦
આપવા બાબત
બદલી આપવામાં આવશે.
ના રોજ પુર કર આપેલ છે.
એચ.પી., રામપરા

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 સરપંચી, માલવણ

સદર ગામની કુલ વતી અંદાજે ૬૦૦૦ છે. હાલ માં
િનકાલ
સદર ગામ માં વોટરવકસના કુલ ૦૨ કનેશન હયાત ગામતળ બહારના
છે.જેમાં એક કનેશન ૭.૫ હસપાવરનું કાયરત છે. િવતારમાં JGY નો
હાલ માં અપૂરતા વરસાદને કારણે જમીનમાં પાણીના
પાવર આપવો
તળ નીચા ગયા હોઈ અય એક કને ક શનનો બોર
ફેઈલ થયેલ છે સદર વીજ કનેશન શીફટગ અથે
ગુજરાત પાણી પુરવઠા બડ ારા િનયત નમુનામાં
થળ ફે ર માટે ન ી અર કયા બાદ આગળ ની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

ાથિમક આરોયકે માટે ફાળવવામાં આવેલ ાથિમક આરોયકે   માટે ફાળવવામાં આવે લ ાથિમક આરોયકે   માટે ફાળવવામાં આવે લ
જયામાં થ ી હયાત વીજ ાસફમરની જયા જયામાં થ ી હયાત વીજ ાસફમર ફે ર વવા ની જયામાં થ ી હયાત વીજ ાસફમર ફે ર વવા ની
ફેરવવા બાબત.
કામગીર દવસ ૧૦ કર આપવામાં આવશે.
કામગીર તારખ ૨૦.૦૩.૧૮ નાં રોજ પૂર કર આપેલ
છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

5 મનસુખભાઈ વણભાઈ
દલવાડ ા.
નં.૭૪૬૨૯/૦૨૮૭૦/૬, કઢ,
કૃણનગર

૧ ફે ઈ સ મીટર ની સવી સ વાયર બદલી ૧ ફેઈસ મીટર નો સવીસ વાયર દવસ ૩ માં બદલી ૧ ફેઈસ મીટર નો સવીસ વાયર તારખ ૧૨.૦૩.૧૮
આપવા બાબત
આપવામાં આવશે.
ના રોજ પુર કર આપેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
મેઇટેનસ

7 કુરેશી મુતુફાભાઈ સૈદુભાઈ,
દસાડા

ગામમાં લો-વોટે જ અં ત ગ ત નવુ ં વીજ હયાત વીજ ાસફમરનું િવભાજન કર લોડ માણે હયાત વીજ ાસફમરનું િવભાજન કર લોડ માણે
ાસફમર ઉભું કર આપવા બાબત.
નવુ ં ાસફમર ઉભુ ં કર દવસ ૩૦ માં સદર નવુ ં ાસફમર ઉભુ ં કરવાની કામગીર તારખ
ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં આવશે
૦૬.૦૪.૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટ. લાઈનનો કેબલ મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટ. લાઈનનો કે બ લ મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટ. લાઈનનો કે બ લ
બાજુમાં ખસેડવા બાબત.
બાજુમાં ખસેડવા ની કામગીર દવસ ૪ માં પુર કર બાજુમાં ખસેડવા ની કામગીર તારખ ૧૪.૦૩.૧૮ ના
આપવામાં આવશે
રોજ પુર કર આપેલ છે.

6 સરપંચી, કયાણપુર

8 મંગાભાઈ નાથાભાઈ ા. નં.
૭૪૨૩૦/૦૧૫૧૭/૫, દસાડા

ખે ત ીવાડ ના કને  શનની લાઈટ બં ધ હોય, ખે ત ીવાડ ના કને  શનની લાઈટ ચાલુ કરવાની ખે ત ીવાડ ના કને  શનની લાઈટ ચાલુ કરવાની
ચાલુ કરવા બાબત.
કામગીર દવસ ૨ માં પુર કર આપવામાં આવશે
કામગીર તારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર કર આપેલ
છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
મેઇટેનસ
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9 મંગાભાઈ અરજણભાઇ ા.
નં.૭૯૨૮૧/૦૦૧૩૬/૦, માનવાડા
10 હરેનભાઈ પટેલ, નારણપુરા
રોડ, પાટડ
11 રણુ ઠાકોર, હમતપરા
12 પટેલ હરગોિવંદ કયાભાઈ,
સુરજપુરા
13 કયાણભાઈ મોતીભાઈ
ા.નં.૭૨૭૨૮/૦૦૪૩૫/૩, ખોડુ

14 વાઘર કમાભાઈ િશવાભાઈ ા.
નં. ૭૨૭૨૦/૦૧૫૭૨/૦, જપર
15 વાઘેલા બટુકિસંહ નટુભા,
જેગડવા

વાડના ાસફમરના જપર તથા થાંભલા ના વાડના ાસફમરના જપર તથા થાંભલા ના વાયર વાડના ાસફમરના જપર તથા થાંભલા ના વાયર
વાયર ખચવા બાબત.
ખચવાની કામગીર દવસ ૪ માં પુર કર આપવામાં ખચવાની કામગીર તારખ ૧૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર
આવશે
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ગામની એચ.ટ. લાઈન નો પોલ સીધો કરવા ગામની એચ.ટ. લાઈન નો પોલ સીધો કરવાની ગામની એચ.ટ. લાઈન નો પોલ સીધો કરવાની
બાબત.
કામગીર દવસ ૪ માં પુર કર આપવામાં આવશે
કામગીર તારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ઘરના કને ક શનનો સવી સ વાયર બદલી ઘરના કનેકશનનો સવીસ વાયર બદલવાની કામગીર ઘરના કનેકશનનો સવીસ વાયર બદલવાની કામગીર
આપવા બાબત.
દવસ ૩ માં પૂર કર આપવામાં આવશે
તારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

નારણપુરા રોડ, પાટડ માં એચ.ટ. રોડ ોસ એચ.ટ. લાઈનનો રોડ ોસ નો ગાળો ખે ચ વાની એચ.ટ. લાઈનનો રોડ ોસ નો ગાળો ખે ચ વાની
નો ગાળો નીચો હોય, ગાળો ખચવા બાબત
કામગીર દવસ ૩ માં પૂર કર આપવામાં આવશે
કામગીરતારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

વાડએ તાર નીચા હોય, ઢલા તાર ખ ચ ી એચ.ટ. લાઈનમાં વચે નવો વીજ પોલ ઉભો કર એચ.ટ. લાઈનમાં વચે નવો વીજ પોલ ઉભો કર
આપવા બાબત
ગાળા ખચી દવસ ૩ માં સદર ફરયાદ નું િનરાકરણ ગાળા ખચી તારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ કામગીર પુર
કરવામાં આવશે
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

વાડ નું મીટર બ ગયેલ છે, બદલી આપવા વાડ નુ ં બ ગયે લ ુ ં મીટર દવસ ૩ માં બદલી વાડ નુ ં બ ગયે લ ુ ં મીટર તારખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના
બાબત.
આપવામાં આવશે
રોજ બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

અમાર વાડએ મોટ લાઈન ના તાર ખેચવા એચ.ટ. લાઈનના ગાળા ખેચવાની કામગીર દવસ એચ.ટ. લાઈનના ગાળા ખેચવાની કામગીર તારખ
બાબત.
૩ માં પૂર કર આપવામાં આવશે
૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર કર આપેલ છે.
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ
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