
Page 1 of 1

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

પેટા િવભાગીય કચેર : માંગરોળ શહેર, િવભાગીય કચેર : માંગરોળ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 18/07/2017, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ એન શાહ-૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

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 સૈયદ અમીનાબી આહમદઅલી

સૈયદવાડા,બુખાર ફળયા
માંગરોળ ૮૦૫૦૩/૦૧૦૬૮/૫

ઘર વપરાશ માટેના મીટરની જયાએ ભેજ
આવતો  હોવાથી  મીટરની  જયા  ફેરવવા
બાબત.

આ અરજદારની રજૂઆત અવયે હાલમાં ઘર વપરાશ
માટેનુ ં  વીજ-મીટર  આવેલ  છે  તે  જયાએ  ભેજ
લાગતો હોવાથી ટેકનીકલ રતે જયાનું િનરણ કર
કંપનીના  િનયમ  અનુસાર  કાયવાહ  કર  તારખ
૨૦/૦૭/૨૦૧૭  સુધીમાં  કામગીર  પૂણ  કરવામાં
આવશે.

આ  અરજદારનુ ં  મીટર  એક  જ  ીમાંઈઝમાં  એક
જયાએથી બાજુની જયામાં તા-૧૯-૭-૨૦૧૭ના રોજ
થળફેર કર આપેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

2 મેમણ મો.હનીફ સુલેમાન
સૈયદવાડા-માંગરોળ
૮૦૫૦૩/૦૧૦૬૧/૮

ઘર  વપરાશ  માટેનુ ં  મીટર  ટેપરર  રતે
મકાનનુ ં  બાંધકામ  કરવાનુ ં  હોવાથી  જયા
ફેરવવા બાબત.

આ  અરજદારની  રજૂઆત  અવયે  મકાનનુ ં  નવુ ં
બાંધકામ  કરવાનુ ં  હોવાથી  ટેકનીકલ  રતે  થળ
તપાસણી કર કંપનીના િનયમ મુજબ મીટરની જયા
તાં.૨૦/૦૭/૧૭ સુધીમાં ફેરવવામાં આવશે.

આ અરજદારનુ ં  મીટર  એક  જ  ીમાંઈઝમાં  નવા
મકાનનું  બાંધકામ કરવાનું  હોવાથી એક જયાએથી
બાજુની  જયામાં  તા-૧૯-૭-૨૦૧૭ના  રોજ થળફેર
કર આપેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત

3 હા મુસા ઉકરડા િસંધી
ફળયા,માંગરોળ
૮૦૫૦૨/૦૦૭૦૫/૨

ઘર વપરાશના મીટરની ડસ્લે બંધ હોવાથી
મીટર બદલવા બાબત.

આ ાહકના ઘર વપરાશ માટેના મીટરમાં ડસ્લે
બંધ હોવાથી તપાસણી કર કંપનીના િનયમ અનુસાર
તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૭ સુધીમાં મીટર બદલવાની કાયવાહ
પૂણ કરવામાં આવશે.

મીટરની ડસલે બંધ હોવાથી તા-૧૯-૭-૨૦૧૭ ના
રોજ મીટર બદલાવી આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 રના ગોિવંદ મછ લક બંગલા
પાસે, ૮૦૫૦૫/૦૨૬૬૦/૦

ઘર વપરાશ માટેના વીજ-ડાણની સિવસ
બદલવા બાબત

અરજદારની રજૂઆત અવયે થળ તપાસણી કર
ક ંપનીના  િનયમ  અન ુસ ાર  ક ાય વ ાહ   કર 
તા.૧૯/૦૭/૧૭ સુધીમાં સિવસ બદલવાની કાયવાહ
પૂણ કરવામાં આવશે

આ અરજદારની સિવસ તા-૧૯-૭-૨૦૧૭ ના રોજ
બદલી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 વેલ ગોિવંદ મછ નવી સાગર
સોસાયટ, રાંદલ માતાના મંદર
પાસે, ૮૦૫૦૫/૦૨૫૧૬/૭

ઘર  વપરાશ  માટેના  મીટર  તથા  સિવસ
બદલવા બાબત.

અરજદારની રજૂઆત અવયે થળ તપાસણી કર
ક ંપનીના  િનયમ  અન ુસ ાર  ક ાય વ ાહ   કર 
તા.૧૯/૦૭/૧૭ સુધીમાં સિવસ બદલવાની કાયવાહ
પૂણ કરવામાં આવશે

આ અરજદારની સિવસ તા-૧૯-૭-૨૦૧૭ ના રોજ
બદલી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સુલેમાન હુશેન કુલાળા રસુલપુર
વા િવતાર, માંગરોળ

ખ ેત ીવ ા ડ   નવ ા  વ ીજ-ડ ાણ  મ ાટ ે
તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૬  ના  રોજ  અંદાજપક ભરવા
છતાં કનેશન ન મળવા બાબત.

આ ખેતીવાડ વીજ-ડાણ આપવા માટે ૪૦૦ મીટર
એચ.ટ.લાઈન ઉભી કરવાની થાય છે.આ વીજલાઈન
ઉભી કરવામાં મોલવી હનીફ ઈશા જેઠવા તથા અય
ખેડૂતો ારા વીજલાઈન ઉભી કરવામાં વાંધા લેવામાં
આવેલ છે.આ વાંધાનં િનરાકરણ ન થતા હાલમાં આ
વીજલાઈન  ઉભી  કરવા  માટ ેની  મજુર  અથે
માનનીય અિધક જલા મેેટ તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૭ ની
પેડગ  છે.જ ે  હ ુકમ  થયા  બાદ  હ ુકમ  અનુસાર
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

આ અરજદારનું નવું ખેતીવાડ વીજ-ડાણ માટેની
વીજ લાઈન ઉભી કરવામાં અય ખેડૂતો ારા વાંધો
લેવામાં આવેલ છે. હાલમાં આ દરખાત માનનીય
અિધક  કલેકટર  સાહેબીની  કટમાં  પેડગ  છે.જે
હુકમ મયા બાદ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડએમ રફર


