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

પેટા િવભાગીય કચેર : સાયલા, િવભાગીય કચેર : લબડ, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 12/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : એમ પી ચોધર - ૯૯૨૫૨૧૩૯૧૭

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 મંીી એલ બી ખાંભલા - દૂધ

ઉપાદક મંડ
ડેરના  ટસી  માં  ગામનુ ં  ડાણ  કરવાથી
અમોને ટસી મોટું  કર આપવા તથા ગામ
ડાણની લો વોટેજનો  હોવાથી ટસી
મોટું કરવા બાબત.

સદર હયાત ટસી ૨૫ કેવી નું છે જેમાં દૂધ ઉપાદક
મંડ સુદામડા નું વીજ ડાણ ૨૫ એચ.પી નું છે
તેમજ ૨૦ વીજ ડાણ ઘર વપરાશના છે.જેથી સદર
ટસી ૬૩ કેવી નું કરવું જર છે. જે ઉપલી કચેરની
તાંિક મંજૂર આયે દન ૧૦ માં સદર કામ પૂણ
કર આપવામાં આવશે.

સદર ટસી ૨૫ કેવીએ નું હોય, જેમાં દૂધ ઉપાદક
મંડ સુદામડા નું ૨૫ એચ.પી.નું વીજ ડાણ તેમજ
૨૦ વીજ ડાણ ઘર વપરાશના છે. જેથી સદર ટસી
૬૩ કેવી નું કરવું જરયાત જણાતા તાંિક મંજૂર
મેળવી સદર ટસી તા ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ નાં રોજ ૬૩
કેવીએ નું કર આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 િવરભાઈ ડાયાભાઈ બીલ બંધ કરવા બાબત. સદર અરજદારીનું વીજ ડાણ તા-૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના
રોજ તેઓંની રજૂઆત મુજબ પી.ડ.સી કર આપેલ
છે. જેથી હવેથી તેઓનું વીજ બીલ બંધ કર દધેલ
છે.

સદર અરજદારીનું વીજ ડાણ તા-૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ના
રોજ તેઓંની રજૂઆત મુજબ પી.ડ.સી કર આપેલ
છે. જેથી હવેથી તેઓનું વીજ બીલ બંધ કર દધેલ
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ી મોતભાઈ ભીમભાઈ ખવડ
–નાગડકા

નવા  ખેતીવાડ  વીજ ડાણના  એચ.ટ  ન
જપર આપવા બાબત.

સદર  અરજદારી  ની  રજૂઆત  મુજબ  ઓફસના
લાઈન ટાફ વારા સદર વીજ ડાણના થળ પર
જઈ જપર આપવા માટેનું કામ પૂણ કર આપેલ છે.

સદર  અરજદારી  ની  રજૂઆત  મુજબ  ઓફસના
લાઈન ટાફ વારા સદર વીજ ડાણના થળ પર
જઈ જપર આપવા માટેનું કામ પૂણ કર આપેલ છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સરપંચી- લબાળા ામ
પંચાયત

લબાળા ગામના અવાડા ની બાજુમાં આવેલ
ટસી ફરતે ફેસગ કરવા બાબત.

સદર લબાળા ગામના અવાડા ની બાજુમાં આવેલ
ટસી  ફરત ે  ફ ે સગન ુ ં  ક ામ  આજ  રોજ  તા-
૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ન રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

સદર લબાળા ગામના અવાડા ની બાજુમાં આવેલ
ટસી  ફરત ે  ફ ે સગન ુ ં  ક ામ  આજ  રોજ  તા-
૧૨.૦૭.૨૦૧૭ ન રોજ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


