પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'
િવભાગીય કચેર : મનગર શહેર-૧, વતુળ કચેર : મનગર , તારખ : 10/03/2018, સમય : 10:30
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર :
રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0
મ

રજુઆતકતાનું નામ

1 ડો.કશોરભાઈ ચુડાસમા

2 સરપંચી સપડા ામ પંચાયત

3 રિવરાજિસંહ બી.વાધેલા

4 જશમત લબાભાઈ કણઝારયા

5 જે..શી

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

અતન જવાબ

મનગર આયુવેદક યુનીવસીટ નાં કવાટર એરયસ ની ચકાસણી કર એન.ઑ.સી. તાકાલીક ાહક ની અર નાં આધારે એરયસ ની ચકાસણી
માં નીલ એરયસ સટ આપવા બાબત
આપવામાં આવશે
કરતાં એરયસ બાક નાં હોય એન.ઑ.સી. આપેલ
છે.

િનકાલની િથિત
િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

સપડાગામે નવા લોટ િવતારની બાજુ ન ા થળ ચકાસણી કયા બાદ આગળ ની કાય વ ાહ થળ ચકાસણી કરતાં સદર િવતાર ગામતળમાં
િનકાલ
િવતારમાં જે , .વાય માં થ ી વીજડાણ કરવામાં આવશે
આવતો ના હોવાથી તે મ ાં જે . .વાય. માં થ ી વીજ ગામતળ બહારના
આપવા અંગે
ડાણ આપી શકાય નહ.
િવતારમાં JGY નો
પાવર આપવો
રહેણાંક હેતુ ના કનેકશન માં વીજબીલ વધુ થળ પર મીટર રડગ ની ચકાસણી કયા બાદ સદર રજૂઆત બાબતે ી બહાદુર િસંહ ભાગુભા ગામ
આવવાં બાબત
આગળ ની કાયવાહ કરવામાં આવશે
બાલાચડ નામના વીજ ડાણ કે જેના વીજ ડાણ
નં બ ર ૮૫૫૪૯/૦૦૧૭૫/૬ છે તે મ જ િમટર નં બ ર
PGST1950118 છે થળ પર મીટર રડગ ની
ચકાસણી કરતાં િમટર ની અંદર તારખ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮
ના રોજ ૨૯૯૯ kwh રડંગ આવેલ છે યારે બલ
ની ચકાસણી કરતાં તારખ ૦૯-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ
આપેલ છે જેમાં ેજટ રડંગ ૨૯૯૦ kwh આવેલ
છે જે મુ જ બ સદર રજૂ આ ત બાબતે સદર િમટર
બરાબર છે તે મ જ કોઈ પણ કારની ખામી વા
મળેલ નથી

વાડ િવતારમાં રહે ણ ાં ક હે ત ુ માટે નાં થળ ચકાસણી કયા બાદ આગળ ની કાય વ ાહ તારખ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ થળ પર સદર
વીજડાણ આપવા અંગે
કરવામાં આવશે
રજૂઆત બાબતે ચકાસણી કરતાં સદર અરજદાર ી
જસમતભાઇ લબભાઈ કણજરયા કે જે ઓ ને
ખીમરાણા ગામ માં આવેલ જમીન માં ઘરવપરાશ
હેતુ અંગે નું વીજ ડાણ આપવા માટે ની રજૂઆત
કરે લ પરં ત ુ સદર વીજ ડાણ અં ગ ે ન ી કોઈ અર
અેની કચેર એ નધાયેલ નથી.
રહે ણ ાં ક હે ત ુ માટે નાં વીજ મીટર ની જયા ાહકા ની અર આવતા તાકાલીક થળ ચકાસણી ાહકા ની અર આવતા થળ ચકાસણી કર
બદલી આપવા અંગે
કર કાય પૂણ કરવામાં આવશે
તા.૧૦.૦૩.૧૮નાં રોજ તાકાલીક મીટર ની જયા
બદલાવી આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
નવા કનેકશન

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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6 બાબુલાલ શેખરચંદ

રહેણાંક હેતુ માટે નાં વીજ કનેકશન નું બીલ બીલ બનાવવા આવેલ યારે ધર પર કોઈ હાજર નાં
લોક આપવા બાબત
હૉય લોક મારેલ હૉય જેથી સરેરાશ વપરાશા નું બીલ
આપાવામાં આવેલ જે પછ નાં માસ માં ફર બીલ
બનાવવામાં આવશે યારે બીલ માં થ ી લોક દૂ ર
કરવામાં આવશે.

ઓફસ રે ક ડ ની ચકાસણી કરતાં સદર ાહક જે
બીલગ સાઇકલ માં આવે છે તે ન ુ ં એસે સ મે  ટ
તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૮ નાં રોજ રન થઇ ગયેલ હૉય જેથી
એીલ માં માસ માં નવું બીલ આપવામાં આવશે
યારે લોક દૂ ર કર સરે ર ાશ બીલ જે આપવામાં
આવે લ છે તે ન ે બાદ કર યારનાં રડગ મુ જ બ
બીલ આપી દેવામાં આવશે.

7 િચરાગ િવેદ

દુકાન પર થી ી ફેસ લાઇન નાં વાયર પસાર સદર ફરયાદ બાબતે થળ તપસ કર આગળ ની થળ ચકાસણી કર રજૂઆત મુજબ ની ી ફેઈઝ ની
થતાં હૉય ફેરફાર કરવા બાબત
કાયવાહ તાકાલીક કરવામાં આવશે
લાઇન નો વાયર તા.૧૯.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ દૂર કર
સદર કામગીર પૂ ણ  કર ાહક ની રજૂ આ ત ને
સંતોષકારક પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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