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

પેટા િવભાગીય કચેર : દહસરા, િવભાગીય કચેર : માંડવી, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : જે.એમ.કાપડયા, ૯૮૭૯૨૦૨૨૯૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 હર વેલ હાલાઇ એલ.ટ. લાઈનનો થાંભલો બદલવા બાબત. બદલાવી દેવામાં આવશે. સદર અરજદાર ની માંગણી વા જયા પર આવેલ

નડતર પ વીજ પોલ ખસેડ આપવામાં આવેલ છે.
જે કામ તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ણા રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 લાલ કયાણ વેકરયા ખેતીવાડ વીજ ડાણ ના મીટરના રડગ
લેવાયેલ નથી.

મીટર રડર ારા ખેતીવાડ મીટરના રડગ લેવામાં
આવશે.

ખેતીવાડ વીજ કનેકસન ના રડગ લઇ રજૂઆત
કતાનું  અરનું  કામગીર તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ણા રોજ
પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 શામ વાલ રહેણાંક  વીજ ડાણના બીલમાં  ખોટું  નામ
આવે છે જે સુધારવા બાબત.

જર આધાર પુરાવા સાથે  અર કયાબાદ નામ
સુધારવાની કામગીર કરવામાં આવશે.

અરજદારે  નામ સુધારવાની અર અેની કચેરએ
તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૭ ણા રોજ આપેલ તે અનુસંધાને આ
અરનું  િનકાલ  તા.૨૨.૦૭.૨૦૧૭  ણા  રોજ  પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 કશોર કુંવર રાબડયા લોડ વધારામાં અલગ ટ.સી. આપવા બાબત. અર કયાબાદ તથા આપ ારા એફ.કયું. ભરપાઈ
કયાબાદ કર આપવામાં આવશે.

અરજદારી ની ખેતીવાડ લોડ વધારાની અરના
અનુસંધાને અરજદાર ની માંગણી વા જયા ઉપર
જુનું ૧૬ કેવીએ વીજ ાસફમર ની જયાએ નવું ૨૫
કેવીએ નું વીજ ાસફમર લગાડ દેવામાં આવેલ છે.
અને આ કામગીર તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૭ ણા રોજ પૂણ
કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ગોિવંદ કેશર હાલાઇ ખેતીવાડ  વીજડાણ  ના  નવા  એફ.કયુ ં .
આપવા બાબત.

વાડ કચેરની સુચના મુજબ ટાગેટ મુજબ નવા િવજ
ડાણના એફ.કયું. આપવામાં આવશે.

હાલમાં પીવીસીએલ કંપની ના વતમાન િનયમ
માણે તેમજ વીજકનેકસન આપવા માટે બાક રહેલ
અરઓ ની ાયોરટ  અતા મ મુજબ વીજ
ડાણ આપવા માટેની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


