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અરજદાર શ્રી નું નામ

અરજી ની વવર્ત /(સેવાકીર્

ક્રમ
૧

૨

તા. જામ-કં ડોરણા

સબંવિત કચેરી /વવભાર્

જી. રાજકોટ

હકારાત્મક/નકારાત્મક વનકાલ ની વવર્ત

રીમાકય સ
વનકાલ

વવનંતી)
શ્રી વવરમભાઇ

અરજદાર ની ભેંસ ને ઇલેક્ટ્રિક િોક

પી.જી.વી.સી.એલ પેટા

ભેંસ ના અકસ્માત અંર્ે નો બાકી રહેતા હપ્તા માટે નાર્બ મુખ્ર્ વવદ્યુત વનરીક્ષક ના અહેવાલ તા. ૨૫.૦૪.૨૦૧૬ ના મળતા

ભર્ાભાઈ વિર્ાળ ર્ામ

લાર્વાથી મ ૃત્યુ થતાં વળતર નો

વવભર્ીર્ કચેરી જામકં ડોરણા-

સક્ષમ અવિકારી ની મંજૂરી મેળવી રૂ.૧૦૦૦૦/- ચેક નં.૯૭૩૬૯૩ તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૬ થી ચ ૂકવી આપેલ છે

: દળવી

બાકી રહેતો હપ્તો ચ ૂકવવા બાબત.

2 જામકં ડોરણા.

શ્રી દદનેિભાઈ

ખેતી વવષર્ક વીજ જોડાણ નું નામ

પી.જી.વી.સી.એલ

જિાપર ર્ામે

કરિનભાઇ રાણપરા

િાન્સફર અને લોડ ઘટાડો કરવા

પેટા વવભર્ીર્ કચેરી-

ર્ામ:-જિાપર

અંર્ે.

જામકં ડોરણા-1 જામકં ડોરણા.

અવિકારી ની મંજૂરી થી શ્રી દદનેિભાઈ કરિનભાઇ રાણપરા ના નામે નામ િાન્સફર તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ મંજૂર કરે લ છે .તે

શ્રી કરિનભાઇ

બેચરભાઈ રાણપરા ના નામ થી આવેલ ૧૦ હો.પા. ના ખેતી વવષર્ક વીજ જોડાણને સક્ષમ

વનકાલ

માટે અમારી જામકં ડોરણા પેટા વવભાર્ીર્ કચેરી તરફથી પત્ર ક્રમાંક JKSD-1/TECH /Est./Rev/૨૨૨૦ તા.૦૭.૦૫.૨૦૧૬ ના નામ
િાન્સફરની વસક્યોદરટી દડપોઝિટ અને એગ્રીમેંટ અંર્ે નું રૂ. ૨૧૨૦/- નું ભાવ પત્રક આપેલ તે તા. ૦૯.૦૫.૨૦૧૬ના રોજ ભરપાઈ
થર્ેલ છે અને આ વીજ કનેરિન શ્રી દદનેિભાઈ કરિનભાઇ રાણપરા ના નામે થઈ ર્ર્ેલ છે સદર કેસ માં ફરત નામ િાન્સફર
માટે અરજી રજીસ્િેિન થયું હતું .તે ઉપરાંત લોડ ઘટાડા સંદભયમાં અરજદાર દ્વારા અરજી કરે લ ન હોઈ અરજદારને લોડઘટાડા અંર્ે
જરૂરી સમજણ આપેલ છે જે અન્વર્ે અરજદાર દ્વારા રજીસ્િેિન કરાવેલ છે . તે અનુસિ
ં ાને તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ૧૦ હો.પા.
માથી ૫ હો.પા. લોડ ઘટાડો મંજૂર થઈ ર્ર્ેલ છે . આમ આ પ્રશ્નનું વનરાકરણ થર્ેલ છે .

૩

શ્રી ઝર્રિરભાઈ

વીજ કનેરિનની દડપોઝિટ

પી.જી.વી.સી.એલ

સદરહું અરજદાર દ્વારા વીજ કનેરિન રદ કરાવ્ર્ા બાદ ૨૪.૧.૨૦૧૪ ના રોજ પીજીવીસીએલ,જામકં ડોરણા પેટા વવભાર્ીર્ કચેરીમાં

ભર્વાનજીભાઇ

રૂ.૫૦૦/- પરત આપવા અંર્ે.

પેટા વવભર્ીર્ કચેરી-

અરજી કરે લ હતી. તેમાં દડપોઝિટની રકમ ભર્ાયની ઓરીજનલ રસીદ જોડેલ ન હતી. તદુપરાંત તેમણે આપેલ બોન્ડ પેપર માં પણ

જામકં ડોરણા-1 જામકં ડોરણા.

રસીદ ખોવાઈ ર્ર્ેલ છે તેઓ ઉલ્લેખ કરે લ છે . અને તેનો રસીદ નંબર અને તારીખ દિાયવેલ નથી.

બાલિાની
ર્ામ:- જામકં ડોરણા

વનકાલ

આમ ઉપરોરત દકસ્સામાં દડપોઝિટની રકમ પરત આપવા માટે જૂના દફતરી રે કોડય ઉપરથી માદહતી મેળવી આજ રોજ
તા.૧૧.૫.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ. ૫૦૦/- નો ચેક નં ૯૭૩૭૪૮ અરજદારને મોકલી આપેલ છે .અને દડપોઝિટની રકમ પરત કરે લ છે .

૪

શ્રી બાબુભાઇ ડાર્ાભાઈ

રહેઠાણની જગ્ર્ા ઉપરથી ઇલેવન

પી.જી.વી.સી.એલ

સદર કેસમાં અરજદાર દ્વારા ૧૧ કેવી ભાદરા ખેતીવાડી ફીડરની લાઇન નીચે ર્ેર કાર્દે સર રીતે મકાનનું બાંિકામ કરે લ છે . સદર

પોકીર્ા

લાઇન િાન્સફર કરવા અંર્ે.

પેટા વવભર્ીર્ કચેરી-

લાઇન ફેરવવા માટે અર્ાઉ જસાપર ગ્રામ પંચાર્ત દ્વારા તા.10.3.2016 ના રોજ રજૂ કરે લ. જેના અનુસિ
ં ાને નાર્બ ઇજનેર ,પેટા

જામકં ડોરણા-1 જામકં ડોરણા.

વવભાર્ીર્ કચેરી-1 જામકં ડોરણા દ્વારા તા.3.5.2016 ના રોજ જરૂરી ચાર્જ ની રકમ ભરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું .

ર્ામ:-જિાપર

વનકાલ

અરજદારની રજૂઆતનાં અનુસિ
ં ાને સદર લાઇન ફેરવાવ માટેન ંુ જરૂરી અંદાજપત્ર રૂ.103349/- અરજદારને નાર્બ ઇજનેર, પેટા
વવભાર્ીર્ કચેરી-1 જામકં ડોરણા દ્વારા પત્ર નં જેકેએસડી/ટેક/2255 તા.9.5.2016 ના રોજ પાઠવેલ છે . સદર અંદાજપત્રની રકમ
ભરપાઈ થર્ા બાદ લાઇન અન્ર્ જગ્ર્ાએ ફેરવવાની કામર્ીરી તુરંત હાથ િરવામાં આવિે..
૫

મહોબતવસિંહ રવુભા

નંદન પાપડ લખેલ બોડય માં પી જી

પી.જી.વી.સી.એલ

સદર જગ્ર્ા ઉપર પી.જી.વી.સી.એલ નું કનૈર્ા ફૂડ પ્રોડર્સ C/O નંદન પાપડ ના નામનું ગ્રાહકનંબર -૩૯૫૦૨/૦૧૨૫૧/૮ થી

ચૌહાણ

વી સી એલ ની મંજૂરી વર્ર

પેટા વવભર્ીર્ કચેરી-

૧૯.૦ કી.વો નું ઇન્ડસ્િીર્લ વીજ જોડાણ આવેલ છે .સદર કમ્પાઉન્ડ ની બહાર “નંદન પાપડ” ના નામનું લોખંડ ના પોલ ઉપર

પાવર વાપરે છે ..

જામકં ડોરણા-1 જામકં ડોરણા.

બોડય લર્ાવેલ છે .હાલ આ બોડય માં પરમેનેન્ટ ઈલેરિીકલ વાર્દરિંર્ નું જોડાણ જોવા મળે લ નથી આમ આ મુદ્દા નો હકારત્મક વનકાલ
થર્ેલ છે .

વનકાલ

