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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮ પાટ-૨'

િવભાગીય કચેર : ભાવનગર ાય, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 06/12/2018, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એન.કે ચુડાસમા ૯૮૭૯૨૦૦૭૮૨

રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ
પેટા

િવભાગીય
કચેર

રજુઆતકતાનું
નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત

1 િશહોર
શહેર

સુરેશભાઈ
બાલુભાઈ
વાઘેલા

દવા ના  સમયમાં  રાી  માં  વામીકવાસ
િવતાર માં ણ કલાક પાવર બંધ રહેલ. તેમ જ
મઘીબા  વા  જયા  તેમ  જ  વામીકવાસ
િવતાર ની સરકટ અલગ કરવી.

ાસફમર બદલવા માટે પાવર સલાય બંધ કરેલ
હતો.  સરકટ  અલગ  કરવા  માટે  સવ ે  કયા   બાદ
કામગીર કરવામાં આવશે

હાલ ાસફમર માં લોડ ઓછો હોવા થી વધારા નું
વાયરંગ કર ને નવી સિકટ કરવાની કોઈ જર રેહતી
નથી. ાસફમર ના એલ ટ નેટવક નું મેઈટેનસ
કર ને સમારકામ ની કામગીર પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ લાઇન

2 િશહોર
શહેર

સેફાભાઈ
કરશનભાઈ
ગોહલ

પાવરચોર બીલ આપવામાં આવેલ જે ઘટાડવા
માટે રજૂઆત કરેલ

જર આધાર પુરાવા સાથે અર કરવા જણાવેલ િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

3 િશહોર
ાય

બાલાભાઈ
નારણભાઈ
મકવાણા

ખેતીવાડ વીજડાણ નુ કામ પૂં થઇ ગયેલ છે,
રલીઝ કરવાનું બાક છે.

ઓફસ રેકડ ચકાયા બાદ કાયવાહ કરવામાં આવશે. સદર વીજ ડાણ માં પડોશી ારા વાંધો ઉઠાવવામાં
આવેલ છે. જેમાં તા: ૧૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વક ન:
૧૩૪૫૪ ારા સદર કેસ ને ડ.એમ. રફેર હેતુ લા
મેેટમા મોકલીને  વાંધો પતાવટ માટેની યા
કરેલ છે.

િનકાલ
ડ.એમ રફર

4 િશહોર
ાય

હાિદકભાઈ
ભરતભાઈ
સોલંક

૩૬૬૨૪/૦૦૧૨૧/૨, વીજ ડાણ કપાઈ ગયેલ, .
૪૮૫૦ તા. ૨૧-૧૨-૧૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે
અને કનેશન રદ કર દધેલ છે. બાક રકમ .
૫૩૦/- માટે લીગલ નોટસ આવેલ છે

બાક રકમ મોડા ભરવાના કારણે ડલે પેમેટ ચાસ
એરયસ બતાવે છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

5 િશહોર
ાય

ખીમાણી
ધીભાઈ
ઉભાઈ

૩૬૪૨૪/૦૫૦૮૯/૨ લેબોરેટર માં મીટર ચેક થતા
પાવરચોર નુ બીલ ૩૦૪૭૧/- આપવામાં આવેલ.
અને નોટસ માં ૬૧૧૩૦/- ની બાક રકમ આવેલ
છે.

સબડિવઝન ઓફસ રેકડ મુજબ બે  વખત ડેબીટ
થવાથી  રકમ ની  ડુલીકેટ  એ  થયેલ  હતી,  જે
સુધાયા બાદ પથી ાહક ને ણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


