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

પેટા િવભાગીય કચેર : થાન, િવભાગીય કચેર : સુરેનગર, વતુળ કચેર : સુરેનગર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : આઈ વાય શેખ. મો ન .૯૯૨૫૨૦૯૮૫૮

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 સન શાઈન ઇન્. વષ  ૨૦૧૪-૧૫  ના  ઓડટ  દરયાન  બાક

નીકળતા નાણા લેવા બાબત
સદર વીજ કનેકશનનું િવજમીટર તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૪ ના
રોજ ડસ્લે બંધના કારણે બદલવામાં આવેલ હતું.
ઓડટ ટમ ારા સટે-ઓટો ૨૦૧૪ ના એવરેજ
યુિનટ ને યાને લઇ ૧૦૧૦૪ યુિનટનું  ૭૦૦૨૦.૬૨
િપયા નું બીલ આપવામાં આવેલ છે.

સદર ના િનકાલ માટે ાહક ને તા. ૧૯.૦૯.૧૭
ના રોજ િવભાગીય કચેર ખાતે  CGRF માં  જર
દતાવે  પુરાવા  સાથે  ાહક/  ાહક  િતિનિધને
બોલવામાં  આવેલ અને  તેઓ હાજર રહેલ.  તેમને
િવગતવાર ઓડટ દરયાન બાક નીકળતા નાણા
િવષે સમવેલ છે તથા સદર રકમ િનયમ મુજબ
ભરવાપા થાય છે તેમ જણાવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 વનરાજભાઈ ધીભાઈ નવા  ઘરના  વીજ  વપરાશના  વીજ  ડાણ
બાબત

નવા વીજ ડાણ માટે આપવામાં આવેલ અંદાજપ
આપના ારા  તા.  ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઈ
કરવામાં આવેલ છે

નવું વીજ ડાણ તા. ૩૦.૦૭.૧૭ ના રોજ આપેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

3 જેમાભાઇ સવશીભાઈ માંદાસર સબટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કે વી
મનડાસર  ખેતીવાડ  વીજ  ફડર  નો  પાવર
રાી ના સમયે કરવા બાબત

માંદાસર  સબટેશન  માંથી  નીકળતા  ૧૧  કે  વી
મનડાસર ખેતીવાડ વીજ ફડર ુપઆઈ ૧૨ માં આવે
છે સાદર ફડર ના છેલા ચાર અઠવાડયા શીયુલ
અનુમે ૨૧.૪૫ થી ૦૫.૪૫, ૦૬:૧૫ થી ૧૪:૧૫, ૧૩:૪૫
થી ૨૧:૪૫ , અને ૦૦:૦૦ થી ૦૮:૦૦ મુજબ ના છે

ખેતીવાડ વીજ ફડરનું શીયુલ લોડ ડપેચ સેટર
જેતપુર ારા ની કરવામાં આવે છે તેમજ ૧૧ કે વી
મનડાસર ખેતીવાડ નો મ તપાસતા મ મુજબ
દવસ રાી માં ફેરફાર કરવામાં આવે છે

િનકાલ
દવસ દરયાન
પાવર આપવા

બાબતે

4 અમરબેન કવાભાઈ હું િવધવા છું. માર આવક ગણી જ ઓછ છે
મારા લાઈટ બીલ ના નાણા ના હતા કર
આપવા

સાદર ાહક ની આક ખુબજ ઓછ જનાતા સાદર
ાહકને વીજ બીલ માં હતા કર આપવામાં આવે
છે.

સાદર ાહક ની આક ખુબજ ઓછ જનાતા સાદર
ાહકને વીજ બીલ માં હતા કર આપવામાં આવે
છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 રમેશભાઈ દવભાઈ ઓધોકક વીજ ડાણ માં નામ ાસફર કર
આપવા

આપની ઓધોકક વીજ ડાણમાં નામ ાસફર કર
આપવા માટે ની અર અે ની પેટા િવભાગીય
કચેર ને તા ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ છે

આપની ઓધોકક વીજ ડાણમાં નામ ાસફર કર
આપવા માટે ની અર અે ની પેટા િવભાગીય
કચેર ને તા ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ છે સાદર
અરના અનુસંધાને જર દતાવેજ તપાસી સાદર
અરને મંજુર અથે િવભાગીય કચેર માં દવસ ૦૩
માં મોકલી આપવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

6 ગાંડાભાઈ ગુગાભાઈ ખેતીવાડ માં લોડ કરાવતી વખતે નીકળતા
બાક લેણા લેવા બાબત

ખેતીવાડ માં લોડ કરાવતી વખતે નીકળતા બાક
લેણા લેવા ભરપાઈ કયા બાદ જ લોડ વધારો મંજુર
કરવામાં આવશે

ખેતીવાડ માં લોડ કરાવતી વખતે નીકળતા બાક
લેણા લેવા ભરપાઈ કયા બાદ જ લોડ વધારો મંજુર
કરવામાં આવશે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


