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

પેટા િવભાગીય કચેર : રાવરનગર, િવભાગીય કચેર : સુરેનગર, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : બી બી પિત મો ન. ૯૯૨૫૨૦૯૮૪૯

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 તાપભાઈ ગગભાઈ સોલાર  ખેિતવાડ  િવજ  કનેકસન  કાયવાહ

કરવા બાબત
અરજદાર  ારા  તા  ૨૬/૦૭/૨૦૧૬  ના  રોજ  સોલાર
ખેિતવાડ પંપ સેટ યોજના હેઠળ ૭.૫ એચ. પી.
અર કરેલ છે.  જેનો  વડકચેરની  સુચના મુજબ
ાયોરટ મુજબ અંદાજ પ આપવાથી કાયવાહ
કરવામા આવશે.

અરજદાર  ારા  તા  ૨૬/૦૭/૨૦૧૬  ના  રોજ  સોલાર
ખેિતવાડ પંપ સેટ યોજના હેઠળ ૭.૫ એચ. પી.
અર કરેલ છે.  જેનો  વડકચેરની  સુચના મુજબ
ાયોરટ મુજબ અંદાજ પ આપવાથી કાયવાહ
કરવામા આવશે

િનકાલ
સોલાર કમ

2 રોસરા પાભાઈ શંકરભાઈ ઘર  વપરાશ  કનેકશના  ના  નામ  ાસફર
બાબત

અરજારા તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ નામ ાસફર
ની અર કરેલ છે. આથી નામ ાસફર માટે નો
અંદાજ પ દવસ-૨ માં આપવામા. આવશે.

અરજાર ને તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ અંદાજપ
આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 ડોડયા ચંદુભાઈ ખોડાભાઈ શિતનગર  િવતાર  મા  એલ.  ટ  લાઈન
મેઈટનસ કરવા બાબત

સદર  કામગીર  સવ ે  કરને  દવસ-૧૫  માં  ુણૅ
કરવામા આવશે.

સદર મેટેનસ ની કામગીર ુણૅ કરવામા આવેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 સુરાણી િવજયભાઈ મનભાઈ ઘર વપરાશ હેતુ િવજ કનેકશન ની કાયવાહ
બાબત

અરજદાર ારા તા-૧૯/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ૧ ફેજ ઘર
વપરાશ હેતુ ની અર કરતા િનયમ માણે દવસ-
૭ મા અંદાજ પ આપવામાં આવશે.

અરજાર ને તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ અંદાજપ
આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

5 કયાણભાઈ લાભદાસ િવેદ ટેપરર  કનેકશન  ની  ડપોટ  રફંડ  ની
કાયવાહ બાબત

અરજદાર  ની  ટેપરર  કનેકશન  ની  રફ ંડ  ની
દરખાત િવભાગીય કચેર મા મોકલી દવસ-૩૦ મા
કામગીર પુણૅ કરવામા આવશે.

સદર અરજદાર ની ટેપરર કનેકશન ની રફંડ ની
રકમ તેમની  માંગણી  મુજબ તેમના  હયાત  વીજ
ડાણ માં તા ૨૯.૦૮.૧૭ ના રોજ જમા આપી ને
સદર  નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


