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

પેટા િવભાગીય કચેર : ડયા, િવભાગીય કચેર : મનગર ાય, વતુળ કચેર : મનગર, તારખ : 21/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ.એન.ચપાલ - ૯૮૭૯૨૦૧૮૨૧

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 દનેશભાઇ બેચરભાઈ પરમાર

મુ. હડયાણા
ખેતીવાડ  િવતારમાં  15થી વધારેના  જુથમાં
રહેણાક ધરાવે છે માટે યોતીામ નો પાવર
આપવા અંગે.

જર આધારપુરાવા તથા TDOનો દાખલા સહત ની
કુલ 15 ના જુથ માં અર કયા બાદ દરખાત મંજૂર
માટે વતુળ કચેરમાં મોકલવામાં આવસે.

અરજદાર ારા જર ખુટતા જર આધાર પુરાવા
અને  દતાવ ે  રજૂ  કરવામા ં  આવેલ  ન  હોય
આગળની કાયવાહ થઈ શકેલ નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો

2 દનેશભાઇ બેચરભાઈ પરમાર
મુ. હડયાણા

66કેવી  ખીરમાથી  નીકળતા  11કેવી  વાધા
એ ફડરમાં  િસયુલ  મુજબ  યારે  સવારે
5=00 વાયે પાવર ચાલુ કરવાનો હોય છે
યારે ૦૧ થી ૦૨ કલાક પાવર મોડો ચાલુ કરે
છે.

GETCO  ઓથોરટને  યોય  પગલાં  લેવામાટે
જણાવવામાં  આવસે

સદર  રજૂઆત  અનુસ ંધાને  કાય પાલક  ઈજનેર
પી..વી.સી.એલ.  ાય  િવભાગીય  કચેર  ારા
તા.૮.૮.૨૦૧૭ ના રોજ ઈ-મેલ થી કાયપાલક ઈજનેર
જેટકો િવગીય કચેર  મનગરને  ખેતીવાડ વીજ
ફડરો તેના િનયત સમય પ મુજબ િનયિમત રતે
વીજ પુરવઠો આપવા ૬૬ કેવી ખીર સબ ટેસનના
ઇચાજ ઓપરેટરોને તાકદ કરવા ણ કરેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત

3 દનેશભાઇ બેચરભાઈ પરમાર
મુ. હડયાણા

66કેવી ખીર ખાતે લેડલાઇન ફોને આપવો. GETCO  ઓથોરટને  યોય  પગલાં  લેવામાટે
જણાવવામાં  આવસે

GETCO  ઓથોરટને  યોય  પગલાં  લેવામાટે
જણાવવામાં  આવસે

િનકાલ
જેટકો

4 વલભભાઇ હરાભાઇ ગોઠ
મુ. ડયા

વાડએ ગાય-ભસો માટેનો તબેલો બનેવેલ છે.
તો  તેમાં  યોિત  ામનો  િવજપુરવઠા  વાળું
ીફેસ વીજ ડાણ આપવું

પશુપાલન  અિધકારના  દાખલા  સહતની  અર
કરવી.  દરખાત  મંજ ૂર  માટે  વત ુળ  કચેરને
મોકલવામાં  આવસે.

અરજદાર ારા જર ખુટતા જર આધાર પુરાવા
અને  દતાવ ે  રજૂ  કરવામા ં  આવેલ  ન  હોય
આગળની કાયવાહ થઈ શકેલ નથી.

િનકાલ
ગામતળ બહારના
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો


