પત્રક – ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ
કચેરી ન ું નામ: કાર્ગપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વવભાર્ીર્ કચેરી, વેરાવળ.
લોક દરબાર તારીખ :- ૦૮.૦૪.૨૦૧૬
સ્થળ :- માકે ટ િંર્ ર્ાર્ગ , તાલાલા
સમર્ :- ૧૪:૦૦ કલાકે
જજલ્લાન ું નામ :- ર્ીર સોમનાથ
લોક સુંવાદ સેત (લોક દરબાર):
પ્રશ્ન
નુંબર

૧
૩

અરજી
મળ્ર્ા
તારીખ

રજૂઆતકતાગ નનામ અને
સરનામ

પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટૂુંકી વવર્ત

વવભાર્ન ું નામ

અવિકાર

સુંબવિત વવભાર્ના પ્રત્યતર / આખરી વનકાલની
વવર્ત

ક્ષેત્રન ું છે ?

૨

૩

૪

૩૦.૦૩.

શ્રી જીવાભાઇ ટકસાભાઈ

ઘ ૂવસર્ા ર્ામે, સામત દે વશી જો વા ની વાર્ી

૨૦૧૬

બારર્, મ. ઘ ૂવસર્ા,
તા.તાલાલા,

કોના

૫
પીજીવીસીએલ

માું આવેલ ૧૦૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોમગર ન ું
વવભાજન કરવા અંર્ે.

જી.ર્ીરસોમનાથ.

૬

૭

કાર્ગપાલક

સામતભાઇ દે વવસભાઇ જો વાની વાર્ીમાું આવેલ

ઇજનેર,

૧૦૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોમગરની LT લાઇન માથી

વવભાર્ીર્

ખેતીવાર્ી હેત મા ે ના ૧૭ વીજ જોર્ાણ આપવામાું

કચેરી,

આવેલ છે . આ વીજ જોર્ાણોનો કરારીત વીજ ભાર

વેરાવળ

૮૩ હોસગ પાવર છે . તથા ટ્રાન્સફોરમરની LT લાઇન

વનકાલ
હકારાત્મક /
નકારાત્મક
૮
હકારાત્મક

બે સટકિ માું વહેંચાર્ેલ છે . આથી તાુંવત્રક રીતે
૧૧

૨૯.૦૩.
૨૦૧૬

ર્ો .ર્ોપાલભાઈ .
આર .હટર્ર્ા
કારોબારી સદસ્ર્
તાલકા પુંચાર્ત
તાલાળા ર્ીર

આંકોલવાર્ી પે ા વવભાર્ ની ઓટફસ
મા ે આંકોલવાર્ી ર્ામ માું ઓટફસ
બનાવવા મા ે જમીન ફાળવેલ હોવા
છતાું કાર્ગવાહી આર્ળ ના વિવા બાબત

ટ્રાન્સફોમગરન ું વવભાજન કરવ ું જરૂરી નથી.
પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

આંકોલવાર્ી પે ા વવભાર્ પીજીવીસીએલ

હકારાત્મક

ઓટફસ હાલ તાલાળા ર્ામ માું કાર્ગરત છે
તથા નવી કચેરી મા ે જગ્ર્ા મળ્ર્ા બાદ
આર્ળની ર્ોગ્ર્ કાર્ગવાહી હાથ િરવામાું
આવશે.
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૧૬

૩૧.૦૩.

રમેશભાઈ હરદાસભાઇ

૧૩૨કેવી લાઇન ખેતરમાું એકદમ નીચેથી

૨૦૧૬

માકટર્ર્ા,

પસાર થાર્ છે . જેના લીિે નીચેથી નીકળતી

મ: તાલાલા,
તા: તાલાલા,

પીજીવીસીએલ

પીજીવીસીએલ ની લાઇન નો કે બલ ખબજ
નીચે રાખેલ છે .

કાર્ગપાલક

જર્ાું નીચેના ભાર્ે નવો LT નો પોલ

ઇજનેર,

તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ ઊભો કરી કેબલ ઊંચો

વવભાર્ીર્

લઈ પ્રશ્ન ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે .

હકારાત્મક

કચેરી,
વેરાવળ

૨૬

૩૧.૦૩.

મકવાણા મ ૂળાભાઈ

૨૦૧૬

પજ
ું ભાઇ,

કાર્ગપાલક

અરજદાર ને નવા ખેતીવાર્ી વીજ જોર્ાણ અંર્ે ન ું

ઇજનેર,

વનર્ત ભાવપત્રક તા: ૨૪/૦૩/૨૦૦૮ ના રોજ

વવભાર્ીર્

આપવામાું આવેલ જે તેઓએ તા: ૧૫/૦૪/૨૦૦૮

તા: તાલાલા,

કચેરી,

ના રોજ ભરપાઈ કરવામાું આવેલ. પરું ત

મો નું: ૯૯૭૮૦૩૬૯૮૪

વેરાવળ

અરજદારે જરૂરી દસ્તાવેજો જેવા કે ર્ામનો નમ ૂનો

મ: સેમરવાવ,

નવા ખેતીવાર્ી વીજ જોર્ાણ ન ું ભાવપત્રક
તા: ૧૫/૦૪/૨૦૦૮ ના રોજ ભર્ાગ બાદ વીજ
જોર્ાણ મળે લ નથી.

પીજીવીસીએલ

હકારાત્મક

નુંબર ૬ તથા કવ
ૂ ાના ભાર્ીદારન ું રૂ ૧૦૦ ના સ્ ે મ્પ
પેપર ઉપર સુંમવતપત્ર રજૂ કરે લ નહીં આથી જે તે
સમર્ે આ ખ ૂ તા કાર્ળોની પતગતા કરવા મા ે તા:
૨૦/૧૧/૨૦૦૯ ના રોજ પત્ર નું: ીએલએલ/૭૯૪૦
થી જાણ કરે લ.પરું ત હજ સિી આ ખ ૂ તા કાર્ળો
રજૂ ન કરતાું વીજ જોર્ાણ આપી શકાર્ેલ નથી.
ખ ૂ તા કાર્ળો રજૂ થર્ે ર્ોગ્ર્ કાર્ગવાહી કરવામાું
આવશે.
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૩૧

૩૦.૦૩.
૨૦૧૬

ચર્ાસમા જર્ેશભાઇ
મનજીભાઇ
મ;રાતીિર ર્ીર તા ;

ર્ોગ્ર્ રીતે ચેટકિંર્ કરી બબલ આપવા માું

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,

આવત ું નથી અવાર નવાર લાઇ બુંિ

વવભાર્ીર્

કરવામાું આવે છે .

કચેરી,

તાલાળા ર્ીર

વેરાવળ

* વીજ લોસ ને ધ્ર્ાન માું રાખી કાર્દે સર ના
ગ્રાહકને સાતત્ર્ પ ૂવગક વીજ પરવઠો મળી રહે
તે હેત સબબ વીજ ચેટકિંર્ ની કાર્ગવાહી વનર્મ
પ્રમાણે કરવામા આવે છે .

નીવત
વવષર્ક

*અરજદાર નો પ્રશ્ન જનરલ છે .ચેટકિંર્
કામર્ીરી ગ્રાહક અથવા તેમના હાજર રહેલ
પ્રવતવનવિ ની હાજરી માું કરવા માું આવે છે .
સ્થળ ઉપર હાજર વ્ર્ક્તત ની સહી લેવામાું
આવે છે .ચેટકિંર્ સમર્ે લખાર્ેલ લોર્ મજબ
ર્ણતરી કરી નક્કી થર્ેલ કલમ 126 અથવા
135 પ્રમાણે વનર્મ મજબ બબલ આપવા માું
આવે છે . તથા આપવા માું આવેલ બબલ માું
કલમ તથા અપીલ ની સુંપ ૂણગ જાણકારી આપી
બબલ આપવામાું આવે છે કોઈ પણ સુંજોર્ોમાું
પીજીવીસીએલ તરફથી બબન જરૂરી પાવર બુંિ
કરવામાું આવતો નથી પરું ત કોઈ લાઇન ફોલ્
અથવા લાઇન સમારકામ તેમજ સલામતીના

૪૫

૩૦.૦૩.
૨૦૧૬

શ્રીમતી નુંદબેન
આર .પ ેલ
સરપુંચ શ્રી
ગ્રામપુંચાર્ત
આકોલવાર્ી

હેતસર જ પાવર બુંિ કરવાની ફરજ પર્ે છે
આંકોલવાર્ી પે ા વવભાર્ ની ઓટફસ
આંકોલવાર્ી ર્ામ માું લઈ જવા બાબત

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

આંકોલવાર્ી પે ા વવભાર્ પીજીવીસીએલ

હકારાત્મક

ઓટફસ હાલ તાલાળા ર્ામ માું કાર્ગરત છે
તથા નવી કચેરી મા ે જગ્ર્ા મળ્ર્ા બાદ
આર્ળની ર્ોગ્ર્ કાર્ગવાહી હાથ િરવામાું
આવશે.
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૫૩

૩૦.૦૩.
૨૦૧૬

શ્રી વવજર્ભાઇ

જશાિાર ર્ામ માથી પસાર થત ું ૧૧

લાખાભાઇ પરમાર,

કેવી ર્ામની બહાર ખસેર્વા બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્

જશાિાર

કચેરી,
વેરાવળ

સદર સ્થળ ન ું વનર્મોનસાર સવેક્ષણ કરી

હકારાત્મક

મકાનોને નર્તર રૂપ ૩૫૦ મી ર લાઇન
ફેરવવા ફેરવવા અર્ે ન ું ભાવપત્રક અરજદારને
તા. ૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ ૯૪૫૭૩/રકમન ું આપવામાું આવેલ છે જે ભરપાઈ થર્ે
આર્ળ ની વનર્મ મજબની કાર્ગવાહી કરી
લાઇન ફેરવવા માું આવશે.

૫૮

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬

શ્રી ટદલીપભાઈ
જેક્ન્તભાઈ પ ોળીર્ા,
આંકોલવાર્ી

અછત ના કારણે પાણી તેમજ પશ
ૂ ોને બોર
મા ેના ઘાસચારા મા ે જે ખેડત
ૂ ોને
કવ
ૂ ામાું પ ૂરતો પાણી છે તેવા ખેડત
તાત્કાલીક વીજ કનેતશન આપવા
બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

અરજદારનો પ્રશ્ન પોલીસી વવષર્ક છે સદર
બાબતે સરકાર શ્રી ના વનર્મ મજબ આર્ળની

નીવત
વવષર્ક

ૂ ોને ચાલ વષે
કાર્ગવાહી કરવામાું આવશે.. ખેડત
અછત ને કારણે પાણી તેમજ પશ મા ે ના
ૂ ોને બોર કવ
ઘાસચારા મા ે જે ખેડત
ૂ ા માું પ ૂરત ું
ૂ ો ને અગ્રતાક્રમ આપી
પાણી છે તેવા ખેડત
તાત્કાલીક વીજ કને. આપવા અંર્ે રજૂઆત
કરે લ છે . હાલ અત્રેના પે ાવવભાર્ દ્વારા માચગ૨૦૧૨ સિીની નવા ખેતી જોર્ાણ ની માુંર્ણી
ના ભાવપત્રક આપી જોર્ાણ બાબત ની
કામર્ીરી ચાલ છે ત્ર્ાર બાદ આપવામાું
આવતા તવો ા મજબ અગ્રતા ક્રમાુંક મજબ
ભાવપત્રક આપી વીજ જોર્ાણ આપવા બાબત
ની કાર્ગવાહી કરવામાું આવે છે .
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૧૦૨

૦૧.૦૪.

વનલેષભાઈ મોહનભાઇ

તાલાલા શહેરની મધ્ર્માું આવેલ ૧૧ કેવી

૨૦૧૬

ભરર્વા,

લાઇનો શહેરની બહાર કાઢવા બાબત.તથા

મ:- બચત્રોર્,
તા: તાલાલા,

પીજીવીસીએલ

તાલાલા માથી પસારથતી ૧૧કેવી લાઇનમાું
ઇન્સલ ે ર્ કેબલ નાખવા બાબત.

મો નું: ૯૪૨૬૯૩૩૯૯૯

કાર્ગપાલક

તાલાલા શહેર અને આજબાજના ગ્રામ્ર્ તથા

ઇજનેર,

ખેતીવાર્ી વવસ્તાર ને પાવર સપ્લાર્ 132 કેવી

વવભાર્ીર્

તાલાલા સબ સ્ ે શન માથી આપવામ આવે છે . જે

કચેરી,

સબ સ્ ે શન સાસણ રોર્ પર આવલ ું હોર્ 11 કેવી

વેરાવળ

લાઇન મધપર ખેતીવાર્ી, પીપળવા ખેતીવાર્ી,

નકારાત્મક

ઘ ૂવસર્ા ખેતીવાર્ી, ટફર્રોની શહેર માથી પસાર થાર્
છે તેમજ તાુંવત્રક રીતે ર્ોગ્ર્ તથા સારી ક્સ્થવત માું
છે . આથી તાલાલા શહેરની મધ્ર્માું આવેલ ૧૧
કેવી લાઇનો શહેરની બહાર કાઢવા બાબત ત્રાુંવતક
હાલ જરરીર્ાત નથી. ખેતીવાર્ી ટફર્રો હોવાથી
ઇન્સલ ે ર્ કેબલ નાખવો તાુંવત્રક રીતે ર્ોગ્ર્ નથી.
સલામતી ના ભાર્ રૂપે સદરું લાઇન ન ું મરામત ન ું
કામ સમાનર્ાુંતરે કરવામાું આવે છે
૧૦૯

૧૧૨

૦૧.૦૪.

ર્ોબરભાઈ મોહનભાઇ

૨૦૧૬

ખ,ું ૂ

કાર્ગપાલક

તા: ૫/૭/૨૦૧૪ ની અરજદારની અરજી સુંદભે સવે

ઇજનેર,

કરી તા: ૨૮/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ લાઇન વશફ્ િંર્

મ:- બોરવાવ,

વવભાર્ીર્

બાબતન ું રૂ.૩૪૨૦૧.૦૦ ન ું અંદાજપત્ર આપવામાું

તા:- તાલાલા,

કચેરી,

આવેલ જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરવામાું ન

મો નું: ૯૬૬૨૭૬૬૫૦૭

વેરાવળ

આવતા લાઇન વશફ્ િંર્ કરે લ નથી.

કાર્ગપાલક

સદર રજૂઆત વાળી જગ્ર્ાની સ્થળ મોજણી કરી તે

ઇજનેર,

મજબ ૩.૬કીમી વીજ વાર્ર તથા ૧૦ વીજપોલ

મ:- ભોજદે ,

વવભાર્ીર્

બદલવવા અંર્ે ની રૂ ૧૪૮૦૦૦/- રકમની

તા:- તાલાલા,

કચેરી,

મો નું: ૯૮૯૮૯૨૮૭૫૭

વેરાવળ

દરખાસ્ત તાુંવત્રક મુંજૂરી મા ે મકેલ છે .તેમજ

૦૧.૦૪.

પ્રવીણભાઈ ભીખાભાઇ

૨૦૧૬

ઠમર,

પ્લો ને નર્તરરૂપ લાઇન વશફ્ િંર્ કરવા

પીજીવીસીએલ

બાબત.

ખેતીવાર્ી વીજ જોર્ાણની લાઇનના તાર
બદલવા તથા લાઇન રીપેર કરવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

નકારાત્મક

હકારાત્મક

સદર કામર્ીરી મા ે ની કાર્ગવાહી તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૬
સિીમાું પ ૂણગ કરવામાું આવશે.
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૧૨૭

૦૧.૦૪.

ર્ોવવિંદભાઇ જાદવભાઈ

૨૦૧૬

કામાળીર્ા,

વીજ ચોરીન ું ખો ો દું ર્ કરવા તથા ૩૩૨ ની

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

તા: ૪/૦૩/૨૦૧૩ ના રોજ ર્ોવવિંદભાઇ જાદવભાઈ

ઇજનેર,

કામાળીર્ા ના ઘરે વીજ ચેટકિંર્ કરે લ જેમાું તેઓ

મ:- િણેજ,

વવભાર્ીર્

પીજીવીસીએલ કું પનીના કાર્દે સરના ગ્રાહક ન હોર્

તા:- તાલાલા,

કચેરી,

જેથી તેમને બબન ગ્રાહક તરીકે કલમ ૧૩૫ હેઠળ

મો નું:-

વેરાવળ

પાવરચોરીન ું બબલ તા. ૧૩.૦૩.૨૦૧૩ ના રોજ રૂ

કલામ હેઠળ ફટરર્ાદ કરવા બાબત.

૯૯૧૩૪૦૫૯૮૮

હકારાત્મક

૩૫૧૯૩.૪૫/- ન ું આપવામાું આવેલ જે તેમણે
તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૪ ના રોજ પહોચ નાું ૩૭૭૩૬૩ થી
રૂ ૩૫૨૦૦/- ભરપાઈ કરે લ છે . તથા તેમના ઘરે
વીજ ચેટકિંર્ની કાર્ગવાહી દરમ્ર્ાન ચેટકિંર્ અવિકારી
સાથે ફરજમાું રૂકાવ કરતાું તેમની સામે ફરજમાું
રૂકાવ બાબતે ફટરર્ાદ કરે લ છે .

૧૩૦

૦૧.૦૪.

કેશવભાઈ અરજણભાઇ

૨૦૧૬

નવ ું વીજ જોર્ાણ ન મળવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારને રહેણાક

વાઢેર,

ઇજનેર,

હેત મા ે ન ું વીજ જોર્ાણ આપી પ્રશ્ન ન ું વનરાકરણ

વાલ્મીકી વાસ,

વવભાર્ીર્

કરવામાું આવેલ છે ..

મ:- તાલાલા,

કચેરી,

તા:- તાલાલા,

વેરાવળ

હકારાત્મક

મો નું: ૯૮૨૫૫૩૮૮૦૫
૧૪૦

૦૧.૦૪.

માલાભાઈ અરશીભાઈ

૨૦૧૬

સોલુંકી,

નવ ું ખેતીવાર્ી વીજ જોર્ાણ ન મળવા

કાર્ગપાલક

તેમની પહોંચ નુંબર: ૫૪૦૭૬ તા: ૨૭/૧૨/૯૦ ની

ઇજનેર,

અરજીના અનસુંિાને તા.૦૭.૦૪.૨૦૦૩ ના રોજ

મ:- માલજજિંજવા,

વવભાર્ીર્

રૂ.૭૨૫૦.૦૦ ન ું અંદાજપત્ર આપવામાું આવેલ.જે

તા:- તાલાલા,

કચેરી,

તેઓએ તા.૩૦.૦૪.૨૦૦૩ ના રોજ ભરપાઈ કરે લ.

મો નું: ૯૪૨૯૩૬૩૬૧૦

વેરાવળ

બાદમાું લાઇન કામમાું વાુંિો પર્તાું વિારાના

બાબત.

પીજીવીસીએલ

નકારાત્મક

લાઇન ચાર્જન ું અંદાજપત્ર તા.૨૮.૦૫.૨૦૦૪ ના
રોજ આપવામાું આવેલ, જે અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ
કરવામાું આવેલ નહીં. તેમજ તે મા ે અનેકવાર
લેબખતમાું જાણ કરવા છતાું અંદાજપત્ર ભરપાઈ
કરવામાું ના આવતા તેઓની અરજી રદ કરી
દફતરે કરવામાું આવેલ છે .
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૧૫૫

૦૧.૦૪.

કાબલદાસ મબણરામ

૧૧કેવી લાઇન ઊભી કરવામાું ફોરે સ્ વવભાર્

૨૦૧૬

વનમાવત,

દ્વારા વાુંિો ઉઠાવતા વીજ જોર્ાણ ના મળવા

મ. ભોજદે ,

બાબત

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

સદર અરજદારને ખેતીવાર્ી વીજ જોર્ાણ આપવા

ઇજનેર,

મા ે ઊભી કરવાની થતી 11 કે વી લાઇન ફોરે સ્

વવભાર્ીર્

એટરર્મથી પસાર થાર્ તેમ હોવાથી આ અરજદાર

તા: તાલાલા,

કચેરી,

તથા અન્ર્ બે અરજદારોની લાઇન ઊભી કરવા

મો નું: ૯૬૦૧૬૬૮૭૭૭

વેરાવળ

મા ે ફોરે સ્ વવભાર્ને દરખાસ્ત મોકલવામાું

હકારાત્મક

આવેલ. જે અનસુંિાને ફોરે સ્ વવભાર્ તરફથી રૂ.
૨૩૯૮૯૬૫.૦૦ ની રકમ જમા કરાવવા જાણ
કરવામાું આવેલ. આથી અર્ાઉ ભાવપત્રક ભરપાઈ
કરે લ અરજદાર શ્રી દાના કરશન બારર્ તથા
વસધ્િાથગ વવક્રમ દે સાઇ ને અનક્રમે પત્ર નું: ૭૬૫૨
તથા ૭૬૫૩ થી તા: ૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.
૧૧૯૯૪૮૩.૦૦ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ. જે
તેઓએ ભરપાઈ કરે લ નથી. તેમજ આ સમર્
દરમ્ર્ાન શ્રી કાબલદાસ મબણરામ ને વીજ જોર્ાણ
મળી રહે તે હેતથી ત્ર્ાું લાગ પર્ત ું ર્ોપાલ ભાર્ા
વાળા ીસી ને લોર્ સેં રમાું લેવાથી અરજદારને
બી કે ે ર્રીમાું વીજ જોર્ાણ મળી રહે તેમ હોર્,
પ્રોજેક નું. ૭૭૬૪૦ મુંજૂર કરાવી તેની કામર્ીરી
ચાલ કરવામાું આવતા સદર કામર્ીરીમાું બાજના
ખેડૂત શ્રી રાજા વાસા જો વા દ્વારા વાુંિો લેવામાું
આવતા તેઓને પત્ર નું. ીએલએલ/ ે ક/૧૫૩૫,
૩૦.૦૩.૨૦૧૬ થી દસ્તાવેજી પરાવા રજૂ કરવા
જણાવેલ છે . જે મળ્ર્ે વાુંિો દૂ ર કરવા આર્ળની
કાર્ગવાહી કરી આપવામાું આવશે.
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૧૫૮

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬

સમજબેન િીરભાઈ
વર્ોદટરર્ા મ
;જાવક્ન્ત્ર

જાવક્ન્ત્ર ર્ામ જર્લ
ું
વવસ્તાર માું હોર્
વાર્ી વવસ્તાર માું રાત્રીને ને બદલે ટદવસે
વીજ પરવઠો આપવા બાબત

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

*જાવક્ન્ત્ર ર્ામ ને 11કેવી જાવક્ન્ત્ર ટફર્ર
માથી અને પ્રાુંચી 66કેવી માથી વીજ પરવઠો
પ ૂરો પાર્વામાું આવે છે .જેન ું ગ્રપ F 11-છે
વીજળી માુંર્ અને પરવઠા ની સમતલા
જળવાઈ રહે અને વસસ્ મ પર એકી સાથે
ખેતીવાર્ી લોર્ ન ું ભારણ ન આવે અને વસસ્ મ
ન ું સારી રીતે વનર્મન થઈ શકે તે હેત થી
પીજીવીસીએલ હેઠળ ના ખેતી વાર્ી ટફર્રો ને
કલ (66)ગ્રપ માું વવભાજજત કરી દરે ક ગ્રપ ને
મટહના માું એક અઠવાર્ીર્ા સુંપ ૂણગ ટદવસ
દરમ્ર્ાન વવજપરવઠો ઉપલબ્િ થાર્ તે હેત
થી ખેતીવાર્ી ગ્રપ ના અઠવાટર્ક સમર્ પત્રક
ને મટહના દરમ્ર્ાન જદા જદા ચાર સમર્
ર્ાળા માું વવભાજજત કરવામાું આવેલ છે .અને
તે મજબ દરે ક ગ્ર ૂપને વારા ફરતી
રો ેશનપ્રમાણે દરરોજ સરે રાશ આઠ કલાક 3
ફેજ વીજ પરવઠો પ ૂરો પાર્વામાું આવે છે .

નીવત
વવષર્ક

*માહે માચગ -૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન જાવક્ન્ત્ર ટફર્રમાું
નીચે મજબ ના સમર્ ર્ાળા માું વવજપરવઠો
આપવામાું આવે છે .પ્રથમ અઠવાટર્ય-ું ૧૧
=૩૦ થી ૧૯ =;૩૦ *બીજ ું અઠવાટર્ય ું -૨૨
=૦૦ થી ૬ =૦૦ *ત્રીજ ું અઠવાટર્ય-ું ૪ =૦૦
થી ૧૨ =૦૦ *ચોથ ું અઠવાટર્ય-ું ૨૦ =૦૦ થી
૪=૦૦
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૧૮૮

૩૧.૦૩.
૨૦૧૬

૧૯૬

પાનેબલર્ા રાજેશભાઈ
રામજીભાઇ
મ ;આંકોલવાર્ી મોબા
ન -૯૮૭૯૫૩૦૩૬૦

૦૧.૦૪.

િરમસીભાઈ દે વાભાઈ

૨૦૧૬

સોંદરવા ,

૧ (એતજ સવે નુંબર માું એક કરતાું વિારે
મો ર લોર્ વિારો કરાવી ચલાવવાની મુંજૂરી
આપવા બાબત
)૨(એતજ સવે ન માું એક થી વિારે જોર્ાણ
આપવા બાબત
)૩(નવા ખેતીવાર્ી જોર્ાણ માું ફાઇવ સ્ ાર
મો ર ફરજજર્ાત લેવાનો કાર્દો મરજજર્ાત
કરવો

પીજીવીસીએલ

રમળે ચી ર્ામ દ્વારા ૨૮.૦૪.૧૯૯૯ ના રોજ

પીજીવીસીએલ

રૂવપર્ા ૨૫૦૦૦૦/- ભરી અમારા રમળે ચી

મ: રમરે ચી,

ર્ામમાું ૨૪ કલાક પાવર લેવામાું આવેલ જે

તા: તાલાલા,

જેજીવાર્ પાવર આવતા બુંિ કરી દે વામાું

મો નું: ૯૪૨૯૭૬૬૫૩૩

આવેલ, જેથી આ પરવઠો ફરીથી ચાલ કરવ ું
અથવા અમોએ ભરે લ રૂવપર્ા પરત આપવા

પોબલસી વવષર્ક પ્રશ્ન જીયવીએનએલ ના સર્ક્લ
ગ ર
ન;સીઇ/જીયવીએનએલ/આરઇ/૮૭ તા -૭-૬-૦૬
પટરપત્ર મજબ જે લા હોષગ પાવર ન ું જોર્ાણ મુંજૂર
થર્ેલ હોર્ તે લા હોષગ પાવર ની એકજ મો ર
વાપરી શકાર્ છે
*પોબલસી વવષર્ક પ્રશ્ન ઉપરોતત સર્ક્લ
ગ રG UV
N L/T EC H /AG -2376 DT -28-9-12 તથા
જીઇઆરસી ના રે ગ્યલેશન સપ્લાર્ કોર્ ના
નો ીફીકે શન નુંબર-11-2015 ના સેતશન -6
પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાું ઓફ સપ્લાર્ તલોઝ
નુંબર.6.1.17 મજબ એક પ્રીમાઈસીસ માું સરખા
હેત મા ે એક કરતાું વિારે જોર્ાણ આપી શકાત ું
નથી .
*પોબલસી વવષર્ક પ્રશ્ન પીજીવીસીએલ ના પત્ર ન
પ્રોજેક /૮૩૬ તા ૨૨-૮-૧૫ પત્રની ર્ાઈર્ લાઇન
મજબ ફાઇવ સ્ ાર મો ર લેવી ફરજજર્ાત છે .તથા
પીજીવીસીએલ ના પત્ર નું 11-1-11/234.મજબ નવ ું
વીજ જોર્ાણ મુંજૂર થર્ા પહેલા પુંપ સે ખરીદી
લીિેલા હૉર્ અને હાલ તેમની પાસે હર્ાત હોર્
તેમની લેબખત રજૂઆત મળીર્ે વૈકલ્પીક વ્ર્વસ્થા
ના અમલ કરવાનો થાર્ છે આમ સદરહ પ્રશ્ન
પોલીસી વવષર્ક છે .

નીવત

કાર્ગપાલક

જે તે સમર્ની ર્ોજના ના િારા િોરણ મજબ ચાર્જ

હકારાત્મક

ઇજનેર,

લઈ કામર્ીરી કરે લ હોર્ શકે . તદ ઉપરાત સદર હું

વવભાર્ીર્

લાઇન માબલકી જે તે વખતે સરકાર શ્રી અથવા

કચેરી,

વીજ કું પનીરહે છે . અન્ર્ ર્ામોને પણ સરકાર શ્રી

વેરાવળ

ના આદે શ મજબ જર્ોવતગ્રામ ર્ોજનાનો લાભ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

વવષર્ક

મળતા તેઓને પણ આ ફીર્ર માું જોર્ેલ છે . હકીકતે
આ ફીર્ર બુંિ કરવામાું આવેલ નથી.
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૧૯૯

૦૧.૦૪.

રાજેશભાઈ રવજીભાઇ

૨૦૧૬

ખેતીવાર્ી વવસ્તારમાું મેં ે નન્સ કરવા બાબત

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

સદર રજૂઆત અનસુંિાને સ્થળ સવે કરી

ઢોલટરર્ા

ઇજનેર,

ખેતીવાર્ી પાર્બલર્ા વાળા ગ્રપના મેં ે નન્સ મા ે

મ: રમરે ચી,

વવભાર્ીર્

૬.૦૦ કીમી વીજવાર્ર તથા ૧૦ વીજપોલ

તા: તાલાલા,

કચેરી,

રૂ.૨૨૯૦૦૦/- ના ખચે બદલાવવાની દરખાસ્ત

મો નું: અવાચ્ર્

વેરાવળ

તાુંવત્રક મુંજૂરી મા ે મ ૂકવામાું આવેલ છે . તેમજ

હકારાત્મક

સદર કામર્ીરી તા.૧૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ
કરી સદર રજૂઆત ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ
છે .
૨૦૪

૦૨.૦૪.

પોકર ટકરી કમાર

૨૦૧૬

જમનભાઇ,

એક વીજ જોર્ાણમાું બે મો ર ચલાવવા

કાર્ગપાલક

વર્ી કચેરી જીયવીએનએલ ના પટરપત્ર નું:

નીવત

ઇજનેર,

૮૭/૦૭/.૦૬.૦૬ મજબ એક સવે નું. માું જે લા હોસગ

વવષર્ક

મ: બોરવાવ,

વવભાર્ીર્

પાવર ન ું વવજજોર્ાણ હોર્ તે લા હોસગ પવારની

તા: તાલાલા,

કચેરી,

એક જ મો ર વાપરી શકાર્. આમ મો ા

મો નું: ૯૯૦૯૯૫૬૨૫૩

વેરાવળ

ખાતેદારોને એક કનેશન માથી તેમના સવે નું. માું

બાબત.

પીજીવીસીએલ

બે જગ્ર્ાએ ઉપર્ોર્ કરવો એ નીવતવવષર્ક બાબત
છે .
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૨૧૭

૦૨.૦૪.

કાછર્ીર્ા રમેશભાઈ

૨૦૧૬

કરશનભાઇ,

એક વીજ જોર્ાણમાું એક થી વિારે મો ર

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

વર્ી કચેરી જીયવીએનએલ ના પટરપત્ર નું: ૮૭ તા.

નીવત

ઇજનેર,

૦૭.૦૭.૨૦૦૬ મજબ એક સવે નું. માું જે લા હોસગ

વવષર્ક

મ: બોરવાવ,

વવભાર્ીર્

પાવર ન ું વવજજોર્ાણ હોર્ તે લા હોસગ પવારની

તા: તાલાલા.

કચેરી,

એક જ મો ર વાપરી શકાર્. આમ મો ા

મો નું: ૯૭૨૭૫૮૧૧૮૧

વેરાવળ

ખાતેદારોને એક કનેશન માથી તેમના સવે નું. માું

ચલાવવા દે વા બાબત.

બે જગ્ર્ાએ ઉપર્ોર્ કરવો એ નીવતવવષર્ક બાબત
છે .
મજમ કવ
ૂ ામાું એકથી વિારે વીજ જોર્ાણ
આપવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

જી.ઇ.આર.સી. ના રે ગ્યલેશનના સપ્લાર્કોર્ના

નીવત

ઇજનેર,

નોટ ટફકેશન નું: ૧૧-૨૦૦૫ ના સેતશન -૪

વવષર્ક

વવભાર્ીર્

પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાન્ ઓફ સપ્લાર્ તલોઝ નું -

કચેરી,

૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક પ્રીમાઈવસસમાું સરખા હેત

વેરાવળ

મા ે એક કરતાું વધ વીજ જોર્ાણ આપી શકતા
નથી. પરું ત જો એકજ સવે માું એકથી વિારે
ભાઈઓ અલર્ અલર્ ખેતી કરતાું હોર્ અને તે
સવે નુંબર અલર્ અલર્ ખાતા મજબ વવભાજજત
થર્ેલ હોર્ ત્ર્ારે દરે ક ખાતાના અલર્ અલર્
ખાતેદારે જે તે ખાતાની કાર્દાકીર્ અક્સ્તત્વ
પ્રમાબણત કરવા મા ે મહેસ ૂલ નોંિણી જેવીકે ૭૧૨,૮-આ, ૬ (હક્ક પત્રક) જેમાું પરીવતગન /
ફેરફારની નોંિ, ટર્ફસ્ટ્રત ઈન્સ્પેક ર ઓફ લેન્ર્
રે કોર્ગ (ર્ીઆઇએલઆર) દ્વારા પ્રમાબણત કરે લ
જમીન માપણી શી / ર્ામનો નકશો વર્ેરે
દસ્તાવેજો ની ખરાઈ કર્ાગ બાદ જો સદર મહેસ ૂલી
માટહતી વવભાજજત થર્ેલ સવે નુંબર ના અલર્
અલર્ ખાતા નુંબરની કાર્દાકીર્ રીતે અલર્
અક્સ્તત્વ પરવાર થત ું હોર્ તો દરે ક ખાતાની સામે
વવભાજજત થર્ેલ સવે નુંબરમાું અલર્ ખાતેદારને
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ખેતીવાર્ી વવજજોર્ાણ આપી શક છે . એક સવે
નુંબરમાું એકથી વધ વીજ જોર્ાણ આપવાની
બાબત નીવત વવષર્ક છે .
એક સવે નુંબરમાું એકથી વિારે મો ર

પીજીવીસીએલ

ચલાવવા મા ે હુંર્ામી સમર્ મા ે લોર્
વિારો આપવા બાબત.

કાર્ગપાલક

વર્ી કચેરી જીયવીએનએલ ના પટરપત્ર નું: ૮૭ તા.

નીવત

ઇજનેર,

૦૭.૦૬.૦૬ મજબ એક સવે નું. માું જે લા હોસગ

વવષર્ક

વવભાર્ીર્

પાવર ન ું વવજજોર્ાણ હોર્ તે લા હોસગ પવારની

કચેરી,

એક જ મો ર વાપરી શકાર્. આમ મો ા

વેરાવળ

ખાતેદારોને એક કનેશન માથી તેમના સવે નું. માું
બે જગ્ર્ાએ ઉપર્ોર્ કરવો એ નીવતવવષર્ક બાબત
છે .

૨૩૦

૦૨.૦૪.

દાનાભાઇ કરશનભાઇ

૨૦૧૬

વીજ જોર્ાણ ન મળવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

અરજદાર દ્વારા કરવામાું આવેલ અરજીના આિારે

બારર્,

ઇજનેર,

તેમને વનર્ત ભાવપત્રક આપેલ. જે તેઓ દ્વારા

મ: ભોજદે ,

વવભાર્ીર્

ભરપાઈ પણ કરવામાું આવેલ. જેના અનસુંિાને

તા: તાલાલા,

કચેરી,

અત્રેની કચેરી દ્વારા ૧૧ કે વી લાઇન ઊભી કરવાની

મો નું:૯૮૨૫૫૩૮૨૯૫

વેરાવળ

કામર્ીરી હાથ િરવામાું આવેલ, પરું ત સદર વીજ

નકારાત્મક

લાઇન પ્રો ે ક ે ર્ ફોરે સ્ એટરર્માથી પસાર થતી
હોર્ ફોરે સ્ વવભાર્ દ્વારા લાઇન કામ આ કાવેલ,
જે બાબતે અત્રેની કચેરી દ્વારા ફોરે સ્ વવભાર્ માથી
લાઇન નાખવા મા ે ની પ્રપોઝલ પત્ર નુંબર:
TLL/TECH/૩૪ તા: ૫/૦૪/૨૦૧૪ થી મોકલાવેલ.
જેના અનસુંિાને ફોરે સ્ વવભાર્ તરફથી પત્ર
નુંબર: બ/૨૪/જમન/ ે .૧૩/૧૧૨૦૦/૨૦૧૫-૧૬ થી
રૂ. ૨૩૯૮૯૬૫.૦૦ ન ું વળતર વનીકરણ બાબતન ું
વનર્ત ભાવપત્રક આપેલ. જે ભરપાઈ કરવા મા ે
અત્રેની કચેરી દ્વારા અરજદારને પત્ર નુંબર:
TLL/TECH/૭૬૫૩, તા ૦૧.૧૨.૨૦૧૫ થી જાણ
કરે લ. જે તેઓ દ્વારા ભરપાઈ કરે લ નથી. જેથી
સદર વીજ જોર્ાણ આપાર્ેલ નથી.
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૨૫૧

૨૭૭

૦૨.૦૪.

રામજીભાઇ શામજીભાઇ

૨૦૧૬

રબર્ીર્ા,

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬

કાર્ગપાલક

ખેતીવાર્ી ફીર્રો માું સમાર્ાુંતરે સમારકામ કરવાુંમાું

ઇજનેર,

આવે છે ॰ તેમજ સદર ટફર્રો માું આંબા ના બર્ીચા

મ:- રમરે ચી,

વવભાર્ીર્

વધ પર્તાું પ્રમાણમાું આવેલ હોર્ જેથી ઝાર્ ની

તા: તાલાલા,

કચેરી,

ર્ાળીઓ લાઇનને અથર્ાવાથી લાઇન મા ટ્રીવપિંર્

મો નું.: ૯૭૧૨૧૮૯૦૦૯

વેરાવળ

આવે છે .

કાર્ગપાલક

સદરહ ચેકીંર્ બાબત નો પ્રશ્ન પોબલસી

શ્રી ટકરણભાઇ
નારણભાઇ
કાલસરીર્ા,
હર્મતીર્ા

ખેતીવાર્ી વીજ લાઇનમાું વારું વાર ટ્રીવપિંર્

પીજીવીસીએલ

આવવા બાબત.

પીજીવીસીએલ દ્વારા સીંર્લ ફેઝ ગ્રાહક
પીજીવીસીએલ
ને સાઇઠ ર્ણ ું વધ બબલ વીજ વપરાશ ન ું
આપી પરે શાન કરવા બાબત.

ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

વવષર્ક છે . સદરહ અરજદાર ને ત્ર્ાું 26-02-

હકારાત્મક

નીવત
વવષર્ક

16 ના રોજ ઘર વપરાશ ન ું વવજ જોર્ાણ
ચેકીંર્ દરમ્ર્ાન ગ્રાહક ના પ્રતીનીિી ની
હાજરી માું ચેકીંર્ કરી વિારાની સવીસ જપ્ત
લેવામાું આવેલ છે જે ઇલેતટ્રીસી ી એત ૧૨૬
હેઠળ બક થતાું ચેકીંર્ સમર્ે જોર્ાર્ેલ લોર્
મજબ, એબીસીર્ી ફોમગલા, તથા જીઇઆરસી ના
નોમ્સગ હેઠળ ર્ણતરી કરી પરવણી બીલ રૂ
૧૮૯૩૧/- તા. ૨૯.૦૨.૧૬ ના રોજ આપવામાું
આવેલ જેમાથી તેઓએ રૂ ૫૦૦૦/તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ રસીદ નું ૯૪૯૮૦
થી ભરપાઈ કરે લ છે . અને અપીલ અંર્ે ની
સુંપ ૂણગ સમજણ ગ્રાહક ને આપવામાું આવેલ છે .
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૨૮૧

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬

શ્રી ટદનેશભાઇ
ભાણાભાઈ અકબરી,
માધપર

૧. માધપર ર્ામમાું આવાર નવાર
લાઇ ના જ ાકા આવે છે . પીજીવીસીએલ
ની કું ટ્રોલ ઓફીસ માું ેલીફોવનક માહીતી
મળતી નથી.
૨. માધપર ર્ામે જશાિાર સબસ્ ેશન
માથી લાઈન આપવાની પ્રોસેસ છે લ્લા
એકા વષગ થી ચાલે છે છતાું હજ કોઈ
કાર્ગવાહી થઈ નથી.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

૧. આંકોલવાર્ી પીજીવીસીએલ ઓફીસ નો
લેન્ર્ લાઇન નુંબર ૦૨૮૭૭ ૨૨૨૭૨૨ સતત
કાર્ગરત હૉર્ છે અને સદર ેબલફોન પર ર્ોગ્ર્
જવાબ આપવા મા ે જરૂરી સ ૂચના આપવામાું
આવેલ છે .

હકારાત્મક

૨. માધપર ર્ામને જશાિાર સબસ્ ેશન માઠી
પાવર આપવા મા ે વચ્ચે રે લ્વે ટ્રેક આવતો
હોર્ રે લ્વે ક્રોસીંર્ ની મુંજૂરી ની જરૂર પર્ે છે

જે મા ે તા.૨૫-૨-૧૪ ના રોજ રજીસ્ટ્રેશન રે લ્વે
વવભાર્ માું કરવામાું આવેલ છે ત્ર્ાર બાદ
રે લ્વે વવભાર્ દ્વારા સવે તારીખ ૫-૩-૧૬ ના
રોજ રે લ્વે ઓથોરી ી સાથે કમ્બાઈન સરવે કરી
રે લ્વે વવભાર્ દ્વારા જરૂરી દરખાસ્ત મોકલેલ છે
હાલ રે લ્વે વવભાર્ હેઠળ મુંજૂરી માું હોર્ મુંજૂરી
મળ્ર્ે આર્ળ ની કાર્ગવાહી કરી માધપર
ર્ામને જશાિાર સબસ્ ેશન માથી પાવર
૨૮૩

૦૧.૦૪.

શ્રી મેરામભાઈ

૨૦૧૬

ભીમાભાઈ જાવન્રા

જ ુંર્લની બોર્ગ ર પર આવેલ બામણાસા ર્ીર
ર્ામ માું વીજ લાઇન આવેલ છે જે વષો
જૂની હોર્ નવી વીજ લાઇન નાખવા બાબત

આપવા માું આવશે.
પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

અરજદાર ને સામે રાખી સવેક્ષણ કરી આંબા ના

ઇજનેર,

બર્ીચા વચ્ચેથી પસાર થતી એલ ી લાઇન ના બે

વવભાર્ીર્

ર્ાળા ના વાર્રો અરજદારે આંબાની ર્ાળીઓ

કચેરી,

કાપવાની સહમતી આપેલ હોર્ ર્ાળીઓ કાપી

વેરાવળ

ઢીલા વાર્ર ખેંચી સદર કામર્ીરી

હકારાત્મક

તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પ ૂણગ કરી સદર રજૂઆત
ન ું વનરાકરણ કરવામાું આવેલ છે .
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૨૯૬

૦૧.૦૪.
૨૦૧૬

શ્રી ટદલીપભાઇ
હીરાભાઈ વસદ્ધપરા,
સરવા

તાલાળા પીજીવીસીએલ કચેરી દ્વારા
ખો ી રીતે મો ી રકમ ન ું બીલ આપી
મી ર સીલ કરી દું ર્ વસ ૂલ કરવામાું
આવેલ છે . તે બાબત

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક
ઇજનેર,
વવભાર્ીર્
કચેરી,
વેરાવળ

અરજદાર ના પ્રશ્ન બાબતે કો ગ મે ર ચાલ છે
શ્રી ટદલીપભાઇ હીરાભાઈ સીિપરા મ સરવા

નામદાર
કો ગ બાબત

તા.તાલાળા ન ું રહેણાુંક ન ું વીજ ચેકીંર્ કરતાું
તા.09-08-16 ના રોજ નોન કું જયમર તરીકે
પાવર ચોરી માું પકર્ાતાું કલમ ન. 135 મજબ
પાવર ચોરીન ું બબલ તા. ૧૦.૮.૧૪ ના રોજ
રૂ.૨૪૧૨૯/- ન ું આપવામાું આવેલ.જે તેઓએ
ભ્સરપાઈ ન કરતાું પાવર ચોરી કલમ ન. 135
મજબ પાવર ચોરી માું આવતા ગ.ર.ન.
5276/16 મજબ પોલીસ ફરીર્ાદ થવા પામેલ
છે તથા વેરાવળ ના.મે.એર્ી. ર્ીસ્ટ્રીત જજ
સાહેબ ની સ્પે. કો ગ માું દાવા નુંબર.366/15
મજબ કો ગ મે ર ચાલ છે .

૨૯૭

૦૨.૦૪.

પરસોતમભાઇ

૨૦૧૬

નારણભાઇ રાદર્ીર્ા,

કાર્ગપાલક

તા: ૨૮/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ પરસોતમભાઇ

ઇજનેર,

નારણભાઇ રાદર્ીર્ા ની વાર્ીએ વીજ ચેટકિંર્ કરે લ

મ: બોરવાવ,

વવભાર્ીર્

જેમાું તેઓ પીજીવીસીએલ કું પનીના કાર્દે સરના

તા: તાલાલા

કચેરી,

ગ્રાહક ન હોર્ જેથી તેમને બબન ગ્રાહક તરીકે

મો નું:

વેરાવળ

ઇલેફતટ્રવશતી એત ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ હેઠળ

૯૦૯૯૬૪૭૧૫૧

પીજીવીસીએલ તાલાલા દ્વારા ખો ી રીતે દું ર્
વસ ૂલ કરે લ છે .

પીજીવીસીએલ

હકારાત્મક

તા.૦૨.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ રૂ ૩૪૦૬૫/પાવરચોરીન ું બબલ આપવામાું આવેલ જે તેઓએ રૂ
૩૬૬૦૦/- તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૫ ના રોજ રસીદ
નું.૭૦૨૮૭ થી ભરપાઈ કરે લ છે .
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૩૦૧

૦૨.૦૪.

જેસાભાઈ દે વાભાઇ

૨૦૧૬

ભેસ ના અકસ્માતન ું વળતર મળવા બાબત.

પીજીવીસીએલ

કાર્ગપાલક

સદર અકસ્માતના વળતરની અરજી અરજદાર

રાર્ા,

ઇજનેર,

દ્વારા તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ મળતા સદર

મ:- લશાળા,

વવભાર્ીર્

વળતરની વનર્મોનસર ન ું ૫૦% વળતરનો પહેલો

તા: તાલાલા,

કચેરી,

હપ્તો અરજદારને ચેક

મો નું:

વેરાવળ

નું.૩૭૬૦૫૧,તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ થી ચ ૂકવેલ છે

હકારાત્મક

૯૯૦૪૪૬૮૦૭૨
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