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

પેટા િવભાગીય કચેર : હળવદ ાય, િવભાગીય કચેર : હળવદ, વતુળ કચેર : મોરબી, તારખ : 12/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આર..સોા ૯૯૦૯૯૩૯૯૦૬

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 સરપંચી ામ પંચાયત નવા

ધનાળા
અેની  કચેર  હેઠળના  ૧૧  કેવી  ચારધામ
યોતી ફડરનો એક પોલ નવા ધનાળાગામ
પાસેના િશયારડ તલાવડમાંથી  પસાર થાય
છે.  યાં  ચોમાસા  દરિમયાન  પાણી  ભરાતુ ં
હોવાથી આ એક પોલની લાઈન િશફટ કર
આપવી.

સદર  અેની  કચેર  ારા  નડતરપ  એકપોલની
લાઈન પીવીસીલ કંપનીના િનયમ અનુસાર આશરે
એક વીકમા શીટ કર આપવામાં આવશે.

સદર અેની  કચેર  ારા  નડતરપ એક પોલની
લાઈન કંપનીના નીયામુનુંસર શીટ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 સરપંચી ામ પંચાયત નવા
અમરાપર

સદર ી ફેઈઝ ખેતીવાડ ચાલુ કનેકસન ના
લોડ વધારાના  દતાવે પુરાવા  રજુ  કરતા
સમયે પાણી પક નો ૧૬ નંબરનો દાખલો
જર ના હોઈ તો મરયાત રાખવો.

સદર  આજ  રોજ  તારખ  ૧૨.૦૭.૨૦૧૭  થી  ચાલુ
કનેકશન મા િવજભારની અરના દતાવે પુરવામાં
પાણીપકોનો ૧૬ નંબરનો દાખલો  જર હોઈ
તેવા સંગોમાં જ રજુ કરવાનો રહેશે.

સદર  આજ  રોજ  તારખ  ૧૨.૦૭.૨૦૧૭  થી  ચાલુ
કનેકશન મા િવજભારની અરના દતાવે પુરવામાં
પાણીપકોનો ૧૬ નંબરનો દાખલો  જર હોઈ
તેવા સંગોમાં જ રજુ કરવાનો રહેશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 સરપંચી ામ પંચાયત જુના
અમરાપર

સદર જુના અમરાપર ગામ ના ટ.સી.  નં.૧
તથા ટ.સી. નં.૨ મા ડ.ઓ.સેટ તથા ટ.સી.
અથગ જજરત થઇ ગયેલ હોઈ જે ફરથી
નવા કર આપવા.

સદરઅેની  કચેર  ારા  જુના  અમરાપર  ગામનાં
ટ.સી.  નં.૧  તથા ટ.સી.  નં.૨  ના  અથગ તથા
ડ.ઓ.સેટ આશરે ૮ થી ૧૦ દવસ મા નવા કર
આપવામાં આવશે.

સદર અેની  કચેર  ારા  જુના  અમરાપર ગામના
ટ.સી. નં.૧ તથા ટ.સી. નં.૨ ના અથગ તથા નવા
ડ.ઓ.સેટ બદલી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 માવભાઈ મોતીભાઈ
મુ.બુટવડા તા. હળવદ
.મોરબી

સદર તારખ ૦૭/૦૬/૨૦૧૦ ના રોજ વીજશોક
લાગવાથી માર માિલકની ભેસ. નંગ.-૧ મૃયુ
પામેલ છે જેનું આપની કંપનીના િનયમ મુજબ
મને મળવાપા વળતર આપવું.

સદર અેની કચેર ારા તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૦ ના રોજ
વીજશોકથી મરણ પામેલ ભેસ નંગ ૧ ના વળતર
અંગેની કાયવાહ પી..વી.સી.એલ. કંપની ારા હાથ
ધર દવસ ૧૦. મા કંપની ના િનયમાનુસાર યોય
કરવામાં આવશે.

તારખ ૦૭/૦૬/૨૦૧૦ ના રોજ વીજશોક થી મરણ
પામેલ ભેસ નંગ-૧ ના વળતર માટેની અર તથા
જર ફોમાં અેની કચેર ારા તા:- ૧૩/૦૭/૨૦૧૭
ના રોજ િવભાગીય કચેર, હળવદ ખાતે આગળની
જર કાયવાહ સાં  મોકલી આપેલ તેમજ થમ
હતા  પેટે  .  ૪૦૦૦/-  નો  ચેક  અરજદારીને
તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૭ નાં રોજ મ ગયેલ છે.

િનકાલ
અકમાત વળતર

5 સરપંચી ામ પંચાયત
રણમલપુર

સદર રણમલપુર ગામનાં આશરે ૧૩ નંગ વીજ
ાસફમરના અથગ જજરત થઇ ગયેલ હોય
વોટેજ વધ ઘટ થતા હોય નવા અથગ કર
આપવા .

સદર અેની કચેર ારા રણમલપુર ગામનાં આશરે
૧૩  નંગ  વીજ  ાસફમરના  અથગ  કંપનીના
િનયમાનુસાર દવસ ૭ મા પૂણ કરવામાં આવશે

સદર અેની કચેર ારા રણમલપુર ગામનાં કુલ ૧૩
નંગ વીજ ાસફમરના નવા અથગ કર આપેલ
છે .

િનકાલ
મેઇટેનસ


