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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 05/12/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 10, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 10, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 કેશોદ શહેર ી
ભીખનભાઇ
ગાંગાભાઇ
કોડયાતર,
કેશોદ

અમારા ઘર વપરાશનું  મીટર વપરાશ કરતા
વધારે ફટ ફરતું હોવા બાબત.

ી ભીખનભાઇ ગાંગાભાઇ કોડયાતર ૮૦૧૦૩/૦૨૭૭૫/૦
ાહક નંબર વાળું ઘર વપરાશનું વીજડાણ ધરાવે છે.
તેમની અર મુજબ વીજ મીટરનું એયુંચેક થળ પર
જ  લઇ  જરયાત  મુજબ  મીટર  બદલી  આપવામાં
આવશે  તેમજ  મીટર ફટ જણાશે  તો  કંપનીના
િનયમ મુજબ કાયવાહ  દવસ ૧૫મા  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

ી ભીખનભાઇ ગાંગાભાઇ કોડયાતર ૮૦૧૦૩/૦૨૭૭૫/૦
ાહક નંબર વાળું ઘર વપરાશનું વીજ મીટરનું એયુંચેક
મીટર વડે તારખ ૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ચેક કરતા મીટર
બરાબર  જણાયેલ  છે.  આમ  ાહકણી  ફરયાદ  નં
િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

2 કેશોદ શહેર ી લમીદાસ
ખીમભાઈ
લાડાણી

અમારા  ખેતીવાડ  વપરાશના  મીટરનો
ડસ્લેબંધ  હોવા  બાબત.

ી લમીદાસ ખીમભાઇ લાડાણી ૮૦૧૦૭/૦૦૬૦૪/૯
ાહક નંબર વાળું ૧૦ એચ.પી.નો ખેતીવાડ વીજડાણ
ધરાવે છે. તેમની અર મુજબ વીજ મીટરનો ડસ્લે
બંધ હોય દવસ ૫મા મીટર બદલી કામગીર  પૂણ
કરવામાં આવશે.

ી લમીદાસ ખીમભાઇ લાડાણી ૮૦૧૦૭/૦૦૬૦૪/૯
ાહક નંબર વાળું ૧૦ એચ.પી.નો ખેતીવાડ વીજડાણ
ધરાવે છે. તેમની અર મુજબ વીજ મીટરનો ડસ્લે
બંધ હોય સદર મીટર તા: ૦૫.૧૨.૧૮ના રોજ બદલી
આપેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 કેશોદ
ાય-૧

ી દશરથિસંહ
કુંવરસંગ
રાયદા,
કોયલાણા

ી  દશરથિસંહ  કુંવરસંગ  રાયદા,  કોયલાણા
ગામે મારા િપતાી કુંવરસંગ રઘુભા રાયદા
નામનું  ખેતીવાડ વીજડાણ પાસ થયેલ છે
પરંતુ  મારા  િપતાીનુ ં  અવસાન  થતા  આ
કનેશનમા નામ ફેરફાર કરવા માટે ૩૦૦.૦૦
રકમ તા: ૧૭.૧૦.૧૭ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે
તેમજ સંપૂણ ડોયુમેટ પણ મ કચેરમાં રજુ
કરેલ હોવા છતાં હજ નામ ફેરફાર થયેલ નથી.

ી  દશરથિસંહ  કુંવરસંગ  રાયદા,  કોયલાણાની  નામ
ફ ેરફારની  અર  અંતગત  ભાવપક  ૮૫૩૪  તા:
૦૫.૧૨.૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે જે અરજદાર ારા
ભરપાઈ થયે કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

ી  દશરથિસંહ  કુંવરસંગ રાયદા,  કોયલાણાની  નામ
ફેરફારની  અર  અંતગત  ભાવપક  ૮૫૩૪  તા:
૦૫.૧૨.૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે જે અરજદાર ારા
ભરપાઈ થયે કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 કેશોદ
ાય-૧

ી
ગીરશભાઈ
કેશવભાઈ
લાડાણી,
અબ

અમારા  ુપની  એલ.ટ.  લાઈનનું  સમારકામ
બાબત

સદર અરજદારનું વીજડાણ ૧૧ કેવી િચી ખેતીવાડ
ફડર પર આવેલ છે. જેનો સવે  કરતા ૨૦ પાનના
વાયર ખેચવાની, ૨ કમી વાયર બદલવાની, ૧ પોલ
સીધો કરવાની, ૨૦ એલ.ટ ોસ આમ બદલવાની, ૩
ઘાય મારવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર
ોજેટ ૨૧૬૮૮૩ અંતગત મંજુર થયેલ છે અને દવસ -
૦૭ મા કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર અરજદારનું વીજડાણ ૧૧ કેવી િચી ખેતીવાડ
ફડર પર આવેલ છે. જેનો સવે  કરતા ૨૦ પાનના
વાયર ખેચવાની, ૨ કમી વાયર બદલવાની, ૧ પોલ
સીધો કરવાની, ૨૦ એલ.ટ ોસ આમ બદલવાની, ૩
ઘાય મારવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર
ોજેટ ૨૧૬૮૮૩ અંતગત મંજુર થયેલ હતી અને સદર
કામગીર તારખ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ થયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 કેશોદ
ાય-૧

ી હરદાસ
મુળભાઈ
હસું, શેરગઢ

અમારા  ટસીનો  અથગ નવો કર  આપવા
બાબત.

સદર અરજદારનું વીજડાણ ૧૧ કેવી રંગપુર ખેતીવાડ
ફડર પર આવેલ છે. જેનો સવે કરતા ૨ કમી વાયર
બદલવાની,  ૩  પોલ બદલવાની  ,  ૨૦ એલ.ટ  ોસ
આમ બદલવાની,  ૩ ઘાય મારવાની,  ટસીના  નવા
અથગ કરવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર
ોજેટ ૨૧૬૭૮૬ અંતગત મંજુર થયેલ છે અને દવસ -
૦૭ મા કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર અરજદારનું વીજડાણ ૧૧ કેવી રંગપુર ખેતીવાડ
ફડર પર આવેલ છે. જેનો સવે કરતા ૨ કમી વાયર
બદલવાની,  ૩  પોલ બદલવાની  ,  ૨૦ એલ.ટ  ોસ
આમ બદલવાની,  ૩ ઘાય મારવાની,  ટસીના નવા
અથગ કરવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર
ોજેટ ૨૧૬૭૮૬ અંતગત મંજુર થયેલ છે સદર કામગીર
તારખ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ થયેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 કેશોદ
ાય-૨

ી
િવજયભાઈ
માં,
ખીરસરા

ખીરસરા  ગામના મીતીયારા  ખેતીવાડ  ગૃપનું
સમારકામ બાબત.

ખીરસરા ગામ ખાતે મીતીયારા ખેતીવાડ ગૃપ ૧૧ કેવી
દવરાણા ખેતીવાડ ફડર પર આવેલ છે. સદર ગૃપ નો
સવે કરાવતા સાત પાનના વાયર ખેચવાની, ૨ પોલ
સીધા કરવાની, ૧ ઘાય રપેર કરવાની કામગીર કરવા
પ છે. જે પેટા િવભાગીય કચેરના ટાફ ારા દવસ ૫
મા પૂણ કર આપવામાં આવશે.

ખીરસરા ગામ ખાતે મીતીયારા ખેતીવાડ ગૃપ ૧૧ કેવી
દવરાણા ખેતીવાડ ફડર પર આવેલ છે. સદર ગૃપ નો
સવે કરાવતા સાત પાનના વાયર ખેચવાની, ૨ પોલ
સીધા કરવાની, ૧ ઘાય રપેર કરવાની કામગીર કરવા
પ  છે.  જે  પેટા  િવભાગીય  કચેરના  ટાફ  ારા
કામગીર તારખ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 કેશોદ
ાય-૨

ી રમેશભાઈ
મોહનભાઈ
ગરે, ચર

ચર  ગામન ે  વીજ  પ ુરવઠો  પ ુર ો  પડતા
યોિતામ ફડર પર નડતરપ ઝાડ કાપવા
બાબત.

ચર ગામને ૧૧ કેવી િવેણી યોિતામ ફડર પરથી
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં  આવે છે.  સદર ફડરને
નડતરપ ઝાડની ડાઓ કાપવાની કામગીર દવસ -
૫ મા પૂણ કરવામાં આવશે.

ચર ગામને ૧૧ કેવી િવેણી યોિતામ ફડર પરથી
વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં  આવે છે. સદર ફડરને
નડતરપ ઝાડની ડાઓ કાપવાની કામગીર તારખ
૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 માળયા
હાટના

ી િસંધવ
પીઠાયતભાઈ
િવરાભાઈ,
જુના ગળોદર

એલ.ટ. લાઈનનું સમારકામ કરવા બાબત. સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  કેવી  ધવતર
ખેતીવાડ  ફડર  પર  હરા  કાળા  ખેતીવાડ  ગૃપમા
આવેલ છે. જેનો સવે કરતા પાંચ (૫) પાનના વાયર
ખેચવાની, ૨ પોલ સીધા કરવાની, ૨ ઘાય મારવાની
કામગીર, ૧૦ એલ.ટ. ોસ આમ બદલવાની કામગીર
કરવા પા છે. જે કામગીર ોજેટ ૨૧૩૦૭૫ અંતગત
મંજુર થયેલ છે  અને  દવસ -૭ મા કામગીર પૂણ
કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  કેવી  ધવતર
ખેતીવાડ  ફડર  પર  હરા  કાળા  ખેતીવાડ  ગૃપમા
આવેલ છે. જેનો સવે કરતા પાંચ (૫) પાનના વાયર
ખેચવાની, ૨ પોલ સીધા કરવાની, ૨ ઘાય મારવાની
કામગીર, ૧૦ એલ.ટ. ોસ આમ બદલવાની કામગીર
કરવા પા છે. જે કામગીર ોજેટ ૨૧૩૦૭૫ અંતગત
મંજુર થયેલ છે અને કામગીર તારખ ૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 માળયા
હાટના

ી
ભુદાસભાઈ
લાખાભાઈ
દઢાણીયા,
કડાયા

ટ.સી તથા એલ.ટ લાઈનનું સમારકામ કરવા
બાબત.

સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  ક ેવી  પાણકવા
ખેતીવાડ ફડર પર ગીવાડ ગૃપમા આવેલ છે. જેનો
સવે કરતા ૨.૫ કમી વાયર બદલવાની, ૧૫ પોલ સીધા
કરવાની, ૫ ઘાય મારવાની કામગીર, ૩૦ એલ.ટ. ોસ
આમ બદલવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર
ોજેટ ૨૩૬૫૫૬ અંતગત મંજુર થયેલ છે અને દવસ -
૧૫ મા કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  ક ેવી  પાણકવા
ખેતીવાડ ફડર પર ગીવાડ ગૃપમા આવેલ છે. જેનો
સવે કરતા ૨.૫ કમી વાયર બદલવાની, ૧૫ પોલ સીધા
કરવાની, ૫ ઘાય મારવાની કામગીર, ૩૦ એલ.ટ. ોસ
આમ  બદલવાની  કામગીર  કરવા  પા  હતી.  જે
કામગીર ોજેટ ૨૩૬૫૫૬ અંતગત મંજુર થયેલ હતો
અને સદર કામગીર તા: ૨૫.૧૨.૧૮ના રોજ પૂણ કરેલ છે
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૧૧ કેવીના વાયર ખેચવા તથા ટસીની ડ ઓ
એંગલ બદલવા બાબત.

સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  કેવી  ધવતર
ખેતીવાડ ફડર પર આવેલ છે. જેનો સવે  કરતા ૫
પાનના વાયર ખેચવાની તથા ટસીની ડ.ઓ. એંગલ
બદલવાની કામગીર કરવા પા છે. જે કામગીર ોજેટ
૨૧૩૦૭૫ અંતગત મંજુર થયેલ છે અને દવસ -૦૭ મા
કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારનુ ં  વીજડાણ  ૧૧  કેવી  ધવતર
ખેતીવાડ  ફડર પર આવેલ છે.  જેનો  સવ ે  કર  ૫
ગાળાના વાયર ખેચવાની તથા ટસીની ડ.ઓ. એંગલ
બદલવાની કામગીર તારખ ૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.
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