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

િવભાગીય કચેર : માંડવી, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 06/12/2018, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :

રજુ થયેલ ોની સંયા : 19, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 19, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

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

1 માંડવી
શહેર

અિધક્ વગ-૧,સબ-
ડકટ હોપીટલ
માંડવી-કછ

હાઈ-ટેસન કેબલ ને અળગતી  કટંગ
કરવા બાબત

રજૂઆત ના આધારે  હાઈ-ટેસન કેબલ ને  નડતી
ઝાડ કટંગ કર રજૂઆત નો િનકાલ કરવામાં આવેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 માંડવી
શહેર

પેશ હંમતલાલ
િમી ગામ:-માંડવી
કછ

ઘરવપરાસ  વીજ  મીટરને  યોય  ઉચાઈએ
લગાવવા બાબત

રજૂઆત કતા ના ઘરવપરાશ નું વીજમીટર તેમની
માંગણી મુજબ યોય ઉચાઈએ લગાડ આપી િનકાલ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 માંડવી
શહેર

ખીમ લખમશી
ડાણી અને લખમશી
િવમ ડાણી, ગામ:
રતનપુર

િવજ લાઈન ના વાયર ને નડતા ઝાડનું જર
કટંગ કરવા બાબત

લાઈન સવે કર દવસ ૭ માં ઝાડ નું જર કટંગ
કર રજુઆત નો િનકાલ કરવામાં આવશે.

સદર જણાવેલ કામગીરમાં વીજ લાઈનને નડતર પ
ઝાડ ની ડા કાપી,જર જણાય યાં વીજ લાઈનનું
સમારકામ  તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૮  ના  રોજ  પૂણ  કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 માંડવી
શહેર

આશા માવ , ગામ:
નવાવાસ - દુગાપુર

ઘરવપરાશના મીટર મા બલ વધારે આવવા
બાબત

રજુઆત કરતા ના ઘરવપરાશ કનેશન ના મીટર ની
જર ચકાસણી કર અને બલગ રેકડની તપાસ
કર  દવસ ૭ માં  રજુઆત નો  િનકાલ  કરવામાં
આવશે.

રજૂઆત કરતાની રજૂઆત મુજબ ઘરવપરાસ વીજ
મીટર ના બલ વધારે આવે છે તે મુજબ થળ ઉપર
વીજ મીટર તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે
તથા જુનું વીજમીટર ને જર લેબ પરણકરવાનું
હોય જે માટે અરજદારને માંડવી લેબોરેટર માં હાજર
રહેવા  માટે  અનેએમની  હાજરમાં  વીજ  મીટરનુ ં
પરણ થાય તેના માટે  ની નોટસ પાઠવવામાં
આવેલ  છે.અને  આ  જણાવેલ  રજૂઆત  કરતાની
અરનો િનકાલ કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 માંડવી
શહેર

શામ દેવરાજ, ગામ:
ડોણ (વા િવતાર)

ખેતીવાડ  કનેકશનનો  કેબલ  બદલાવવા
બાબત

ખેતીવાડ કનેકશનનો કેબલ થળ ખરાઈ કર દવસ
૬ માં બદલી રજુઆત નો િનકાલ કરવામાં આવશે.

રજૂઆત કરતાની અરમાં જણાયા મુજબ ખેતીવાડ
વીજ વીજ ડાણ વાળો કેબલ તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૮ ના
રોજ બદલી અરનો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 માંડવી
શહેર

ી િવરેિસંહ ડે,
ધારાશય માંડવી

માંડવી શહેર પેટાિવભાગીય કચેરનું િવભાજન
કરવા બાબત

માંડવી શહેર પેટાિવભાગીય કચેરનું િવભાજન કરવા
માટેની  દરખાત  હાલે  મંજ ૂર  હ ેઠળ  છે,  સદર
દરખાતની મંજૂર મળે કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

પેટાિવભાગીય  કચેરના  િવભાજન  કરવા  માટેના
સઓ માણેના માપદંડ પૂણ થતા માંડવી શહેર
પેટાિવભાગીય  કચેરના  િવભાજન  કરવા  માટેની
દરખાત વડ કચેરને પ નં ૪૪૧, તા. ૧૭.૧.૧૯ થી
મંજૂર માટે સાદર કરેલ છે જેની મંજૂર મળે થી
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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7 માંડવી
ાય

કુંભાર સલીમ મામદ
ગામ:-મકા-કુંભારવાડા

મકા ગામ મયે લો વોટેજ ની સમયા દુર
કરવા બાબત

મકા ગામ માં થળ ખરાઈ કર, ખાતાકય મંજૂર
મેળવી દવસ ૨૦ માં કામ પૂણ કર રજુઆત નો
િનકાલ કરવામાં આવશે.

મકા ગામમાં લો વોટેજની ફરયાદ ના િનરાકરણ
માટે  મકા  ગામ મયે  નવુ ં  ૨૫ કેવીએ નુ ં  વીજ
ાસફમર નું થાપન કર એલટ લાઈનનું તેમજ
લોડ  િવભાજન  કર  આ જણાવેલ  લો  વોટેજની
સમયાની કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

8 માંડવી
ાય

મ અદુલ ગણી
હ ગામ:-
ગડ,વાઘેર ફળયું

ગડ ગામમાં એલટ લાઈન નો વીજ પોલ
જજરત  હાલતમાં  હોય  તાકાિલત  ધોરણે
બદલી આપવા િવનંતી

ગડ ગામ માં જજરત પોલ અને એલટ લાઈન ની
થળ ખરાઈ કર,  દવસ ૧૦ માં  કામ પૂણ  કર
રજુઆત નો િનકાલ કરવામાં આવશે.

ગડ ગામમાં જજરત પોલની જયાએ નવો પોલ
નાખી આ કામગીર તા. ૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે તથા એલટ લાઈનનું સમારકામ
પણ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

9 માંડવી
ાય

દામ ગભુ હરજન,
ગામ: મોટા
આશંબીયા

ઘરવપરાશ કનેશનના મીટરની સિવસ લાઈન
બદલાવવા બાબત

ઘરવપરાશ કનેશનના મીટરની સિવસ લાઈન દવસ
૪ માં બદલી આપવામાં આવશે.

અરજદારના જણયા મુજબ ઘરવપરાસ વીજડાણ
મીટરની સિવસ વાયર બદલી જણાવેલ કામગીર
તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

10 દહસરા
ભુજ

ડાયા જેઠા હરજન
ગામ:-દહસરા

િસંગલ ફેઝ વીજ મીટર શીટગ કર આપવા
બાબત

િસંગલ ફેઝ વીજ મીટર શીટગ નું કામ પૂણ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

11 દહસરા
ભુજ

ધનબાઈ મઘાભાઇ
ગામ:-દહસરા

િસંગલ ફેઝ વીજ મીટર શીટગ કર આપવા
બાબત

િસંગલ ફેઝ વીજ મીટર શીટગ નું કામ પૂણ કર
આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

12 ગઢસીસા
એસઓ

સેઘાણી હમાતભાઈ
ભીમભાઈ ગામ:-
ગઢશીશા

ઘરવપરાસ નું સિવસ વાયર બ ગયેલ છે
તે તાકાિલત બદલી આપવા બાબત

રજુઆત કતાના  ઘરવપરાશ  કનેશન  નો  સિવસ
વાયર બદલી આપવામાં આવેલ છે અને રજૂઆત નું
િનરાકરણ લાવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

13 ગઢસીસા
એસઓ

જબુવાણી િવનોદકુમાર
પુંભાઈ ગામ:-
મોમાયમોરા

ઘરવપરાસ વીજ ડાણ નું મીટર બ જવા
બાબત

રજુઆત કતાના ઘરવપરાશ કનેશનનું બળેલ મીટર
બદલી  આપવામા ં  આવેલ  છે  અને  રજૂઆત  નુ ં
િનરાકરણ લાવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

14 ગઢસીસા
એસઓ

ી િવરેિસંહ ડે,
ધારાશય માંડવી

ગઢશીશા સેશન કચેરને પેટાિવભાગીય કચેર
બનાવવા બાબત

ગઢશીશા  સેશન  કચેરને  પેટાિવભાગીય  કચેર
બનાવવા માટેની દરખાત હાલે  મંજૂર  હેઠળ છે,
સદર દરખાતની  મંજૂર  મળે  કામ પૂણ  કરવામાં
આવશે.

ગઢશીશા  સેશન  કચેરને  પેટાિવભાગીય  કચેર
બનાવવા માટેની  દરખાત વડ કચેરને  પ નં
૫૦૩ તા. ૨૭.૮.૧૮ થી મંજૂર માટે સાદર કરેલ છે
જેની મંજૂર મળે થી આગળ ની કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ

15 મુા-૧ હનીફ એલીયાસ
સાકરયા ગામ:-
બારોઈ

ઘરવપરાસ નું  બળેલ વીજ મીટરને  બદલી
આપવા બાબત

રજુઆત કતાના ઘરવપરાશ કનેશનનું બળેલ મીટર
બદલી  આપવામા ં  આવેલ  છે  અને  રજૂઆત  નુ ં
િનરાકરણ લાવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

16 મુા-૧ ભોજરાજ આશુભા
ગામ:-કુંદરોડ

ઘરવપરાસ નું  બળેલ વીજ મીટરને  બદલી
આપવા બાબત

રજુઆત કતાના ઘરવપરાશ કનેશનનું બળેલ મીટર
બદલી  આપવામા ં  આવેલ  છે  અને  રજૂઆત  નુ ં
િનરાકરણ લાવેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

17 મુા-૧ ી િવરેિસંહ ડે,
ધારાશય માંડવી

મુા-૧ પેટાિવભાગીય કચેરનું િવભાજન કરવા
બાબત

મુા-૧  પેટાિવભાગીય  કચેરનુ ં  િવભાજન  કરવા
માટેની  દરખાત  હાલે  મંજ ૂર  હ ેઠળ  છે,  સદર
દરખાતની મંજૂર મળે કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

પેટાિવભાગીય  કચેરના  િવભાજન  કરવા  માટેના
સઓ  માણેના  માપદંડ  પૂણ  થતા  મુા-૧
પેટાિવભાગીય  કચેર  ના  િવભાજન કરવા  માટેની
દરખાત વડ કચેરને પ નં ૪૪૨, તા. ૧૭.૧.૧૯ થી
મંજૂર માટે સાદર કરેલ છે જેની મંજૂર મળે થી
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કચેર સંબિધત /
એચઆર / િસિવલ
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18 મુા-૨ આંચલકુમાર િવ.
મકવાણા, ગામ:
ાગપર

મીટર મા યુિનટ વધારે આવવા બાબત રજૂઆત કતા ના ઘરવપરાશના કનેશન અને મીટર
ની થળ તપાસ કર તેમજ કનેશનનો નો બલગ
રેકડ  ની  તપાસ  કરને  રજૂઆત  નુ ં  િનરાકરણ
લાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

19 મુા-૨ કાન શામ
હરજન, ગામ: બરાયા

મીટર મા યુિનટ વધારે આવવા બાબત રજૂઆત કતા ના ઘરવપરાશના કનેશન અને મીટર
ની થળ તપાસ કર તેમજ કનેશનનો નો બલગ
રેકડ  ની  તપાસ  કરને  રજૂઆત  નુ ં  િનરાકરણ
લાવવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


