
માનનીય સાહબ ી 

 

ફોરમ કમીટ મા ં નુવણીમા ંલેવાના કઈસોની િવગત
 

    સદર ુ ંઉપરો ત બાબત આપ સાહબ ીની ણ સા ું . 

આપનો િવ ા ,ુ 

 

(ડ .એસ.રાજપાલ) 

ક વીનર – ાહક ફ રયાદ િનવારણ ફોરમ, 

૫. .ુવી.કં.લી., ુનાગઢ 

નકલ સાદર રવાના : 

   (૧) ુ ય ઈજનેર ી (ટક), ૫. .ુવી.કં.લી., િનગિમત કચેર , રાજકોટ.  -આપ સાહબ ીની ણ સા ું. 

    (૨) અિધ ક ઈજનેર ી, ૫. .ુવી.કં.લી., વ ળુ કચેર ,પોરબદંર, ુનાગઢ  -આપ સાહબ ીની ણ સા ું. 

    (૩) સહાયક સ ચવ ી, ૫. .ુવી.કં.લી., વ ળુ કચેર , ુનાગઢ. 

- સબંિંધત કઈસના કાયપાલક ઈજનેર ીઓને સદર મીટ ગમા ંસમયસર ઉપ થત રહવાનો આદશ આપવા િવનતંી.. 

- આપ ીની કચેર  ખાતે મીટ ગ ુ ંઆયોજન થયેલ છે. ઉપર જુબ મીટ ગના થળની યવ થા અને -એક પ ાવાળા તેમજ એક જવાબદાર 

ય તની, મીટ ગની શ આતથી સપં  થાય યા ં ધુી હાજર રહવા માટ આપ ીની ક ાએથી િનમ ુકં કરવા િવનતંી. 

    (૪) કાયપાલક ઈજનેર ી, ૫. .ુવી.કં.લી., િવભાગીય કચેર , કશોદ,વેરાવળ   

               આપ ીની કચેર ના સબંિંધત કઈસોના સબંિંધક જ ર  તમામ તૈયાર ઓ / જ ર  અહવાલ / દ તાવે ક પેપસ વગેર સાથે સદર મીટ ગમા ં

   ખાસ હાજર રહવા િવનતંી. તમેજ અરજદાર ીને ઉપ થત રહવા માટ આપ ીની ક ાએથી અરજદાર ીને ખાસ કર ને મોબાઈલ / ટલીફોન 

   ારા સપંક કર  મીટ ગમા ંઅવ ય હાજર રહવા ણ કરવા િવનતંી. 

 

મ તાર ખ થળ કઈસની સં યા / સમય 

૧ ૦૯-૧૦-૨૦૨૦ 

( ુ વાર) 

પ. .ુવી.કં.લી.  ુનાગઢ વ ળુ કચેર  પાવર હાઉસ ક પાઉ ડ આઝાદ ચોક પાસ ે  

 ુનાગઢ  - ૩૬૨ ૦૦૧ 

કઈસ ૧થી૨ માટ હાજર થવાનો સમય ૧૧.૦૦કલાક    

કઈસ 3થી૪ માટ હાજર થવાનો સમય ૧૨.૦૦ કલાક  

મ ન ધણી નબંર અરજદાર ી ુ ંનામ ગામ ફ રયાદની િવગત કચરે ુ ંનામ 

િવભાગીય સબડ વીઝન 

૧ ૨૨/ વા-૪/૧૯-૨૦ અરશીભાઈ ક ભુાઈ ુ ે  

 

ુ ેજ મા લક  ની જમીનમા ંવીજ જોડાણ રદબાતલ 

કરવા બાબત. 

કશોદ કશોદ રલ  

૨ ૧૩/ વા-૧/૨૦-૨૧ કતનભાઈ વી. મોર  વુા ટ બી યોિત ામ યોજનામા ં વૂ ણ કયા વગર 

કરાતા વારંવાર વીજકાપ બાબત.  

વેરાવળ ાચંી 

3 ૪૬/ વા-૨/૨૦-૨૧ ચૌહાણ રા ભાઈ ું ભાઈ માથા રુ યા ઘર ુ ંનવા વીજ કને શન પાસ થયેલ આપવા 

તથા ખેતીવાડ ુ ંવીજ બલ તગડા દંડ ફટકારલ 

તે વળતર આપવા બાબત. 

વેરાવળ કોલવાડ  

૪ ૨૩/ વા-૧/૨૦-૨૧ ભાબેન દુાસ ફંફોડ  વેરાવળ વીજ બીલના ચા  બાબત. વેરાવળ વેરાવળ શહર 


