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

પેટા િવભાગીય કચેર : કુંકાવાવ, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૨, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 17/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.આઈ.ઉપાયાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

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 ી બાલુભાઈ કાનભાઈ

ડોબરયા, મુ.માવજજવા
ાહક  નં.  ૮૩૬૬૩/૦૦૭૩૦/૮  વાળા  ઘર
વપરાશના વીજ ડાણમાં આપવામાં આવેલ
કામ ચલાઉ આકારણી બીલ સામે વાંધો હોવા
બાબત.

તા.૩૦.૦૬.૧૭ ના રોજ સદર વીજ ડાણની તપાસણી
કરવામાં આવેલ હતી.જે અનુસંધાને તા.૦૩.૦૭.૧૭ ના
રોજ ાહકને .૧૨૯૦૧/- નું  કામ ચલાઉ આકારણી
બીલ આપવામાં આવેલ. જેની સામે ાહકની વાંધા
અર  સાથેની  રજુઆતને  સા ંભ  રાહત  કર
આપવામાં આવેલ છે અને રાહત બાદ બાક રહેતી
રકમ ાહક ારા ભરપાઈ પણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ી નારણભાઈ અરજણભાઈ
સાબલપરા, મુ.બાલાપુર

ખેતીવાડ એલ.ટ.લાઈનના ઢલા તાર ખચવા
બાબત તેમજ ાસફમર નો અથગ કરવા
બાબત.

સદર  રજ ૂઆત  સ ંદભ  ે  એલ.ટ .લાઈન  અન ે
ાસફમરનું  યોય મેટેનસ ટુંક સમયમાં કરાવી
આપવામાં આવશે.

સદર રજુઆત સંદભે એલ.ટ.લાઈનના ૪૮ ગાળાના
ઢલા વાયર ખચી તેમજ ાસફમરનો નવો અથગ
કર  એલ.ટ.લાઈન  અને  ાસફમરનુ ં  યોય
સમારકામ  તા.૩૦.૦૭.૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કરેલ  છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી રમેશભાઈ પોપટભાઈ ડાભી,
મુ.મોટ કુંકાવાવ

ઘર વપરાશ માટેનું વીજ ડાણ યોિતામ
ફડર માંથી આપવા બાબત.

અરજદાર  ારા  તા.૧૫.૦૫.૧૭  ના  રોજ  .૪૦  /-
નધણી ફ ભર ૮૦૦ વોટ લોડ નું ઘર વપરાશ નું
વીજ ડાણ લેવા માટે અર કરેલ. સદર માંગણી
વાળુ થળ ગામતળથી આશરે ૧ કમી દુર ખેતીવાડ
િવતારમાં  આવેલ છે.  જેથી  હાલના સરકારી ના
ગામતળ  બહાર  િવિવધ  હેતુ  માટે  વીજ  ડાણ
આપવાના  પરપ  મુજબ  ૩  કવો  સુધીના  ઘર
વપરાશ હેતુ  માટે  યોિતામ ફડર પરથી િસંગલ
ફેઇજ વીજ ડાણ આપી શકાય નહ પરંતુ તે માટે
ખેતીવાડ ફડર માંથી ૮ કલાક ી ફેઈજ અને અય
સમય દરયાન પેિશયલ ડઝાઈન કરેલ ાસફમર
માંથી સતત િસંગલ ફેઇજ વીજ સલાય ચાલુ રહે
એમ ખેતીવાડ ફડર પરથી વીજ ડાણ આપવામાં
આવશે.

સદર અરજદારને ખેતીવાડ ફડર માંથી િસંગલ ફેઇજ
વીજ ડાણ આપવાનું જણાવતાં તેઓએ સદર થળ
પર ગૌ શાળા આવેલ હોય એવી રજુઆત કર તે
માટે  ફરજયાત  યોિતામ  ફડર  માંથી  જ  વીજ
ડાણ  આપવાનો  આહ  તેમજ  રજુઆત  કરતા
અરજદારને  નાયબ ઈજનેર કુંકાવાવ ારા પ નં.
ડઈકે/એડ-૨/ટેક/૮૧૯૫  તા.૨૧.૦૭.૧૭  થી  જર
દતાવેજ રજુ કરવા જણાવેલ પરંતુ અરજદાર ારા
િનયત  સમયમા  જર  દતાવેજ  રજુ  ના  કરતા
અરજદાર ની અર રદ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

4 ી માવભાઈ લમણભાઈ,
મુ.હડાળા

ખેતીવાડ લાઈનના ઢલા તાર ખચવા બાબત. રજુઆત સંદભે ખેતીવાડ લાઈનના ઢલા તાર ટાઈટ
કર યોય મેટેનસ કર આપવામાં આવશે.

સદર રજુઆત સંદભે એલ.ટ.લાઈનના ૧૦ ગાળાના
ઢલા વાયર ખચી એલ.ટ.લાઈનનું યોય સમારકામ
તા.૩૧.૦૭.૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 ી ઘુસાભાઈ કરમશીભાઈ,
મુ.બાલાપુર

ખેતીવાડની એલ.ટ.લાઈનનું મેટેનસ કરવા
બાબત.

સદર  રજુઆત  સંદભ ે  એલ.ટ.લાઈનનુ ં  જર
મેટેનસ  તાકાિલક  કર  આપવામાં  આવશે.

સદર રજુઆત સંદભે  એલ.ટ.લાઈનના ૧૨ ગાળાના
ઢલા વાયર ખચી એલ.ટ.લાઈનનું યોય સમારકામ
તા.૦૨.૦૮.૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


