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

પેટા િવભાગીય કચેર : વંથલી, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૨, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 07/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આર એન ચોટલીયા , નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, વંથલી , મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૩૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 એભારામ ગંગાભાઈ પરમાર કણ ગામે  હોટલ હેતુ  માટે  ના ી ફેઇજ

કનેશન માં લો વૉટેજ આવે છે.
એભારામ ગંગાભાઈ પરમાર ના વીજ ડાણ ની
બાજુ  મા ં  આવેલ  5  ક ેવીએ  ના  ાસફમર  ને
ઓમટશન માટે ોજેકટ ન.  183333 થી મંજૂર
માટે દરખાત મોકલવા માં આવેલ છે. ોજેકટ મંજૂર
થયે  તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭  સુધીમાં  કામ  પૂણ  કરવાનુ ં
આયોજન છે.

સદરહુ કામગીર તા.૨૯.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 આયેશાબેન અદુલભાઈ વંથલી ખેતીવાડ ના વીજ ડાણ ના નામફેર
માં જેમની પાસે થી જમીન ખરદેલ છે તેની
સંમિત માંગેલ છે તે યોય નથી.

હયાત વીજ ડાણ ી વીરભાઈ ભૂતના નામે થી
ીમતી આયેશાબેન અદુલભાઈ ના નામે  નામફેર
માટેની  રજૂઆત છે.  સદરહુ  બાબતે  ી  કાદાસ
વીરભાઈ ભૂત પાસેથી સમતી માંગેલ છે તે િનયમ
મુજબ રજૂ કરવી જેથી આગળની કાયવાહ હાથ ધર
શકાય.

હયાત વીજ ડાણ ી વીરભાઈ ભૂતના નામે થી
ીમતી આયેશાબેન અદુલભાઈ ના નામે  નામફેર
માટેની  રજૂઆત છે.  સદરહુ  બાબતે  ી  કાદાસ
વીરભાઈ ભૂત પાસેથી સમતી માંગેલ છે તે િનયમ
મુજબ રજૂ કરવી જેથી આગળની કાયવાહ હાથ ધર
શકાય.

િનકાલ
નામ ાસફર

3 અફજલિમયા ઇાહમિમયાં
મટાર

લોડ વધારાની વી.ડ.એસ. કમ માં કોઈપણ
તનો  ચાજ  ન  હોવો  ઈએ.  અને  લોડ
વધારો  માં થઈ જવો ઇએ

સદર હું  બાબત સરકારીની નીિત-િવષયક બાબત
છે.

સદર હું  બાબત સરકારીની નીિત-િવષયક બાબત
છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

4 ગોિવંદભાઇ ભૂરાભાઈ મકવાણા બાલોટ ગામે માંગેલ નવા ખેતીવાડ ના વીજ
ડાણ માં વોટેશન ભરવા માટે મુદત વધાર
આપવા બાબત.

અરજદાર ની મુદત વધારવા માટે ની અર મંજૂર
માટે મોકલવા માં આવેલ છે િવભાગીય કચેર ારા
મંજૂર  થયે  ભાવ પક ભરવાની  વધારાની  મુદત
અંગેની કાયવાહ તુરંત હાથ ધરવામાં આવશે.

અરજદાર ની મુદત વધારવા માટે ની અર મંજૂર
માટે મોકલવા માં આવેલ છે િવભાગીય કચેર ારા
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  મંજૂર  કર  રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


