પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : ધોરા, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે એ ગોસાઈ(EE)/ ૯૯૨૫૨૦૯૧૫૨
રજુ થયેલ ોની સંયા : 22, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 22, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

1 ી કાનભાઈ નાથાભાઈ
લાખાણી ગામ : વાડોદર મો.
૯૮૨૫૬૪૨૧૯૧

રતા વચે ઉભેલા થાંભલાને ફેરવી આપવા જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો અરજદારની જુઆતને અનુસંધાને થળનું સવે ગડર
બાબત
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
પોલ નં ૧ ફેરવા પા છે જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ
ફેરવી પનો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

3 ી ાગભાઈ પોપટભાઈ
મારકણા ગામ : ભાદા ઝાલીયા
મો.૯૭૨૬૬૨૦૯૨૩

બસ ટેડ પાસેનુ ાસફમર સેટર ફેરવી જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો અરજદારની જુઆતને અનુસંધાને થળનું સવે કરતા
આપવા બાબત. હનુમાનના મંદર પાસે નો મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
૧૧કેિવ ચીચોડ (JGY) ફડરના ાસફમર સેટર નં
લોખાદનો થાંભલો ફેરવી આપવા બાબત.
૧ ફેરવવાનું , એચ ટ લાઈન ૧૭૦ મીટર અને ૫૦
મીટર એલટ ABC ફે ર વવાનુ ં કામ છે જે તા.
૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂણ કર પનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

૧૧કેવી લાઈન નાં તાર યોય ચાઈએ લેવા જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો ૧૧કે વ ી હનુ મ ાનવાડ ફડર ના ી મનભાઈ
બાબત
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
બાવનભાઈ વઘાસીયા ખેતર પાસે ના તારને યોય
ઉચાઇએં લઈ ખે ચ ીને ફરયાદનુ ં િનવારણ તા.
૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

એલ ટ લાઇનના લે  પ બદલાવી આપવા જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે એલ ટ લાઇનના લેપ નંગ ૨૨ અને ચાર ગાળા
તેમજ વાયર ખેચી આપવા બાબત.
ના તાર ખેચીને ો િનકાલ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી યુસુફભાઈ બોધરા (સરપંચ)
ગામ : ઉકયા મો.
૯૯૦૯૧૫૧૧૪૫

4 ી જયંતીલાલ દાદાભાઈ ખાંટ
ગામ:પીપયા
મો.૯૭૨૪૯૫૭૦૩૩
5 ી મનભાઈ બાવનભાઈ
વઘાસીયા ગામ:ધોરા મો.
૯૯૭૯૬૪૧૪૦૫
6 ી ભગવાનભાઈ કારાભાઈ
પીઠયા ગામ. : નાની વાવડ
મો. ૯૮૨૫૬૪૨૧૯૧
7 ી બીપીનભાઈ પરબતભાઈ
માંકડયા ગામ : પડવલા મો.
૯૪૨૮૧૮૬૦૬૨

8 ી અદુલ મોદુ સુમરા ગામ :
પડવલા મો. ૯૬૩૮૩૮૬૦૬૪

જજરત વાયર બદલાવી આપવા બાબત.

જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે અરજદારની જુઆતને અનુસંધાને થળનું સવે કરતા
૧૧કે વ ી મોટ મારડ ફડર (JGY)ના એક ગાળાના
તાર ખેચવાની અને એક PSC પોલ ઉભો કરવાની
જર છે. જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂણ કર પનો
િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
મેઇટેનસ

૧૧કેવી લાઈન નાં તાર યોય ચાઈએ લેવા જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો ૧૧કેવી પીપયા ફડર ના ી જયંતીલાલ દાદાભાઈ
બાબત
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
ખાં ટ ખે ત ર પાસે ના તારને યોય ઉચાઇએં લઈ
ખેચીને ફરયાદનું િનવારણ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

ખારા ખે ત ી વાડ ફડરમાં જજ  રત વાયર જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે અરજદારની જુઆતને અનુસંધાને થળનું સવે કરતા
બદલાવી આપવા બાબત.
એલટ લાઇનના ૧૦ ગાળા ખેચવાનું કામ છે જે તા.
૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂણ કર પનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

નમેલા પોલને સીધો કર આપવા બાબત

િનકાલ
મેઇટેનસ

જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે નમેલા પોલને સીધો કર પો િનકાલ તા. ૧૦.૦૩.૧૮
ના રોજરોજ કરેલ છે.
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9 ી િવમિસંહ ચુડાસમા ગામ : એલ પોલ ફેરવવા બાબત
ભાયાવદર - હાઉસગ બડ સો.
મો. ૯૮૯૮૫૫૬૦૫૫

10 ી નીલેશભાઈ કણસાગરા
તાલુકા ભાજપ મુખ નાની
વાવડ મો.૯૨૭૬૮૩૪૪૯૬

11 ી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ
સરનામું : ગોકુલ પાક , ફરેણી
રોડ, ધોરા મો.
૯૦૯૯૦૨૧૬૯૭

જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો ભાગે લ ા પોલને ભદલાવીને ો િનકાલ તા.
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે

એલ ટ લાઇનના તાર ફેરવી આપવા બાબત જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે અરજદારની જુઆતને અનુસંધાને થળનું સવે કરતા
( ખારા વાળા ભાગ)
એલટ લાઇનના ચાર ગાળા ખે ચ વાનુ ં કામ અને
PSC પોલ નં ૨ ઉભા કરવાની કામ છે જે તા.
૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂણ કર પનો િનકાલ કરવામાં
આવેલ છે.
કુલ પાસે નો પોલ ફેરવી આપવા બાબત

જર સવે કર પોલને તારખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ જર સવે કર પોલને તારખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ
ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.
ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન
િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

12 ી સુરેશભાઈ લાલભાઈ
વઘાસીયા સરનામું :
હરપરાવાડ , નવયુગ કુલ
પાસે, ધોરા મો. ૯૪૨૮૨૬૧૬૮૧

ઢળતા વાયરને યોય ઉચાઈએ કરવા બાબત જર સવ ે કર વાયરને યોય ઉચાઈએ તા. જર સવ ે કર વાયરને યોય ઉચાઈએ તા.
૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ કર આપેલ છે.
૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ કર આપેલ છે.
તા ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારની હાજરમાં મીટરનો
ટે  ટ લઈને મીટરની ખરાઈ કરે લ છે જે મ ાં મીટર
નમલ િથિતમાં જણાય છે. અને અરજદારને એન
કઝવેશન થી માહતગાર કર ો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

14 ી પાચાભાઇ ભાદાભાઇ
ઢોલરયા ી સુરેશભાઈ
ખીમભાઈ ઠેિસયા સરનામું :
મીરાપાક એપાટમેટ, સુંદરવન
સોસાયટ, ધોરા , મો.
૯૪૨૯૫૦૧૧૮૬

રોડમાં નડતર પ વચે આવેલ પોલ સાઈડ જર સવ ે કર કં પ નીના વત મ ાન ધારા-ધોરણો તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ રોડમાં નડતર પ વચે આવેલ
પર ફેરવવા બાબત.
મુજબ આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે
પોલ સાઈડ પર ફેરિવ ો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

કતાનની આગળ લાગે લ ાસફમર માં જર સવે કર તા. ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ ાસફમર જર સવે કર તા. ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ ાસફમર
ઝા લગાડવા બાબત
સેટરની ફરતે ફેસીગ કર આપેલ છે.
સેટરની ફરતે ફેસીગ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

16 ી લલીતભાઈ વસોયા ( MLA) ી બાબુભાઈ આહરના મકાન પાસેની ઘાય જર સવે કર તા. ૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ઘાય દુર કર જર સવે કર તા. ૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ઘાય દુર કર
ધોરા મો. ૯૨૨૭૭૭૭૭૭૭
દુર કરવા બાબત.
નનો િનકાલ કરેલ છે.
નનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ી વીરેષકુમાર ભૂપતરાય શાહ બીલની રકમ વધારે આવવા બાબત.
સરનામું : અંકુર એપાટમેટ,
ટેશન રોડ, B/A -૨ ધોરા
ાહક નં- ૩૩૭૦૮૦૭૪૩૫૧ મો૯૪૨૮૨૮૨૬૩૫

15 ી મકબુલભાઈ ગરાણા ઉપ
મુખ ધોરા નગર પાિલકા ,
પાચપીરની વાડ મો.
૯૮૭૯૦૨૫૦૧૮

17 ીમતી રતનબેન શામભાઈ
મીટર ફાટ ફરવા બાબત
ચુડાસમા સરનામું : માધવ પાક
, ઉપલેટા મો. ૭૮૦૨૯૯૪૫૧૭
18 ી મંજુલાબેન C/o રાજેશભાઈ
રવભાઈ માંડવીયા સરનામું :
ના પાક , ઉપલેટા મો.
૯૯૨૫૫૩૫૮૫૪

મીટરનો ડસલે બંધ હોવા બાબત.

અરજદારની હાજરમાં મીટરનો ટેટ લઈને મીટરની
ખરાઈ કરેલ છે જેમાં મીટર નમલ િથિતમાં જણાય
છે.અને અરજદારને એન કઝવેશન થી માહતગાર
કર ો િનકાલ કરેલ છે.

આ મીટર તારખ ૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ આ મીટર તારખ ૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ
છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૩૫૬૫ છે. અને ો છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૩૫૬૫ છે. અને ો
િનકાલ કરેલ છે.
િનકાલ કરેલ છે.
આ મીટર તારખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ આ મીટર તારખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ
છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૦ છે. . અને ો છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૦ છે. . અને ો
િનકાલ કરેલ છે.
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

િનકાલ
મીટર સંબિધત
િનકાલ
મીટર સંબિધત
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19 ીમતી ઇદુમતીબેન જતીલાલ મીટરનો ડસલે બંધ હોવા બાબત.
C/o નરેદ્ જતીલાલ લલાડયા
સરનામું : ના પાક , ઉપલેટા
મો. ૯૮૨૪૫૫૩૭૩૭

આ મીટર તારખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ આ મીટર તારખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ
છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૧ છે. . અને ો છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૧ છે. અને ો
િનકાલ કરેલ છે.
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

20 ી વીણભાઈ અરજણભાઈ
સોચા ગામ : સેવા મો.
૯૬૦૧૦૧૮૦૩૫ ા.નં.
૩૩૯૩૦૦૦૨૯૮૧

ખેતીવાડ લાઇનના એલ ટ ુપનુ મેટેસ જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે ી વીણભાઈ અરજણભાઈ સોચા ના એલ ટ
કરવા બાબત
ુપમાં ચાર ગળાના તાર ખેચીને ફરયાદનું િનરાકરણ
તા. ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
િનકાલ
મેઇટેનસ

22 ી નાગભાઈ સવભાઈ
ડોબરયા ઢાંક ના માગે ,
ઉપલેટા મો. ૯૭૨૬૬૨૨૫૮૨
ા.નં. ૩૩૯૩૭૦૧૭૭૪૭

ખેતીવાડ લાઇનના એલ ટ ુપનુ મેટેસ જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે ી જે ઠ ાભાઈ પપાણીયા ના એલ ટ ુ પ માં ચાર
કરવા બાબત
ગળાના તાર ખે ચ ીને ફરયાદનુ ં િનરાકરણ તા.
૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.

એલટ લાઈન ના તાર યોય ઉચાઇએ લેવા જર સવે કર આગળ ની કાયવાહ કરવામા આવશે ૧૧કે િ વ ટબા ફડરના ી નાગભાઈ સવભાઈ
બાબત
ડોબરયા ના ખે ત ર પાસે ન ા તારને ખે ચ ીને યોય
ઉચાઇએ લીઈને ો િનકાલ તા. ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ
કરેલ છે.

21 ી જેઠાભાઈ પપાણીયા ગામ :
સેવા મો. ૮૩૦૮૫૦૧૭૮૮
ા.નં. ૩૩૯૩૦૦૦૩૬૯૪

િનકાલ
મેઇટેનસ
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