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

પેટા િવભાગીય કચેર : મુા-૧, િવભાગીય કચેર : માંડવી, વતુળ કચેર : ભુજ, તારખ : 14/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એન.ડ.ઠર, ૯૮૭૯૨૦૨૩૧૬.

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 6, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 6, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ડબેન ધનભાઇ પાવર  ચોરના  બલની  રકમના  હતા  કર

આપવા બાબત.
૫૦ % રકમ ભરપાઇ કયાબાદ હતા કર આપવામા
આવશે.

અરજદાર ારા પાવર ચોરનાં બલ ની રકમ અેની
મુા-૧  પેટાિવભાગીય કચેર  હેઠળ ૫૦% માણે
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. અને બાક લેણા ના
હતા િસટમ કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 રમેશભાઇ ખમભાઇ રેસીડંટ િવજ ડાણનુ બલ ન મળવા બાબત. આગામી બિલંગ સાઇકલમા િવજ બલ મ જશે. સદર  અરજદાર  ને  મા ંગણી  વાળા  હયાત  વીજ
કનેકસન નું બલ ન મળવા બાબત માટે નું વીજ
બલ આપી દેવામાં આવેલ છે. અને આ  નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 િવશન કુંવર રેસીડંટ િવજ ડાણનુ બલ ન મળવા બાબત. આગામી બિલંગ સાઇકલમા િવજ બલ મ જશે. સદર  અરજદાર  ને  મા ંગણી  વાળા  હયાત  વીજ
કનેકસન નું બલ ન મળવા બાબત માટે નું વીજ
બલ આપી દેવામાં આવેલ છે. અને આ  નો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

4 કાન દેવદાસ ભોરારા ુપ ટ.સી. મટેનંશ કરવા બાબત. જર તંિક મંજુર મેળવી કર આપવામા આવશે. જે અનુસંધાને અેની કચેર ારા તા.૨૬.૮.૨૦૧૭ નાં
રોજ ઢલા વાયરો ખચી તથા જજરત જુનાવાયરો
બદલાવી થળ પરની કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 વતાભાઇ દાનાભાઇ ખેિતવાડમા  ટ.સી.  અલગ  કર  આપવા
બાબત.

લોડ વધારાની અર કયાબાદ સવે કર આપ ારા
એફ.યુ. ભયાબાદ કર આપવામા આવશે.

જણાવેલ ખેતીવાડ લોડ વધારાની અર અનુસંધાને
આ કામગીર તા. ૨૫.૯.૨૦૧૭ નાં રોજ પૂણ કરવામાં
આવેલ છે. આ સાથે આ અરનો િનકાલ કરવામાં
આવે છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

6 આયર બજલ વતા ખેિતવાડ  િવજ  ડાણનુ  બલ  ન  મળવા
બાબત.

આગામી બિલંગ સાઇકલમા િવજ બલ મ જશે. સદર કેસ માં અરજદાર ને તેમના મૂળ નામ એટલેકે
આયર વસતા બીજલ ાહક નંબર ૩૮૭૩૧૧૦૦૮૯૯
અને બલ ની રકમ ૮૯૮૦/- . જે તા ૧૫.૯.૨૦૧૭
નાં રોજ અરજદાર ને આપી દેવામાં આવેલ છે. અને
આ રકમ તા ૧૫.૦૯.૨૦૧૭ નાં રોજ અરજદાર ારા
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. આ સાથે અરજદાર નો
નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


