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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : મેટોડા, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ ાય, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 11/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ. જે. લાલાકયા – કાયપાલક ઈજનેર, રાજકોટ ાય િવભાગ – ૯૯૨૫૨૦૯૦૯૦.

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 2, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 2, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી ઉગાભાઇ ભૂરાભાઇ રાઠોડ

ના િતિનધી રમેભાઇ ઉગાભાઇ
રાઠોડ તથા અય ણ
રજુઆતકતા. રહે. વડવાજડ

સદર  અરજદારો  ારા  મેટોડા  ભુરાભાઇ  -
૮૮૨૫૬/૦૨૪૨૭/૫  તથા  અય  ાહકો  ના
ખેતીવાડ હેતુના કનેશન નો પાવર સલાય
લોધીકા  સબ ડવીન હેઠળ નાં  ૧૧  કે.વી.
બાલસર  એ..  ફડર  માથી  મેટોડા  સબ
ડવીઝન હેઠળ ના ૧૧ કે.વી. ગોવાયા એ
ફડર માં ફેરવવા બાબત

સદર અરજદારો ારા કોઇ પણ કાર ની લેખીત
રજૂઆત કરવામાં આવેલ નથી. પરંતુ લોક દરબારની
ગાઈડલાઈન  મુજબ  અરજદારોએ  તેમના  ોની
રજૂઆત લોક દરબારની તારખના ૦૨ દવસ પહેલા
લેખતમાં કરવી આમ, િનયત સમયમયાદામાં અર
આવેલ  નથી  છતા ં  પણ  અરજદારોની  મૌ ખક
રજૂઆતને  ઉપરોત  હાજર  અિધકારઓ  ારા
સાંભળવામાં આવેલ છે. હાજર રહેલ અિધકારઓ ારા
સદર અરજદારો  ને  જણાવેલ કે  સદર બાબત ની
તાંિક  શયતા  તપાસી  કંપનીના  િનયમ  મુજબ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

જર થળ સવે કર, બાલાસર એ. ફડર માંથી
ગોવાયા  એ..  ફડરમાં  ાહકોને  ફેરવવા  માટે
૧૮૯૨૯૫  નંબરથી  ોજેટ  મુક ેલ.  જેની  મજુર
િવભાગીય કચેર ારા આપવામાં આવેલ. ૧૧ કે.વી.
બાલસર એ ફડર ને ૧૧ કે.વી. ગોવાયા એ
ફડર સાથે ૫૫૦ મીટરની લલાઇન કર લોડ ૧૧૦
હો.પા. (ટોટલ ટસી નંગ - ૧૪, ાહક -૧૫ ) નો
લોડ ૧૧ કે.વી. બાલસર એ ફડર માંથી ૧૧ કેવી
ગોવાયા  ફડર  મા ં  ાસફર  કરેલ  છે.  અને
અરજદાર ની સમયા નું તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ
િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
ફડર બદલવા

2 ી મોહનભાઇ તેભાઇ વેગડા,
મુખી, એકતાનગર ઝુંપડપી,
મોજે-ખીરસરા, મેટોડા
આઇડસી

સદર રજુઆતકતા ારા મેટોડા પે વી કચેર
હેઠળ આવતી એકતાનગર ઝુંપડપી િવતાર
માં  ઝુપપી યોજના અંતગત િવજ કનેશન
આપવા બાબત

સદર રજુઆતકતા  ારા તા: ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ
સદર બાબતે લેખીત માં રજૂઆત કરવામાં આવેલ
પરંતુ લોક દરબારની ગાઈડલાઈન મુજબ અરજદારોએ
તેમના ોની રજૂઆત લોક દરબારની તારખના ૦૨
દવસ પહેલા લેખતમાં કરવી આમ, િનયમ મુજબ
અર  આવેલ  નથી  છતા ં  પણ  રજુઆતકતા ની
રજ ૂઆતને  ઉપરોત  હાજર  અિધકારઓ  ારા
સાંભળવામાં આવેલ છે. હાજર રહેલ માન. કાયપાલક
ઈજનેર ારા જણાવેલ કે  તાલુકા  િવકાસ અિધકાર
લોધીકા ારા સદર િવજ કનેશન બાબતે લેખત માં
દરખાત  મયે  આગળ  ની  કાયવાહ  કરવામા ં
આવશે,  તથા  અેની  કચેર  ારા  તાલુકા  િવકાસ
અિધકાર, લોધીકા ને પ નં. એમટડ/ટેક/૨૫૮૩ તા.
૦૭.૦૭.૨૦૧૭ થી આવી દરખાત મોકલવા બાબતે
જણાવવામાં આવેલ છે.

અેની કચેર ારા તાલુકા િવકાસ અિધકાર, લોધીકા
ને પ નં. એમટડ/ટેક/૨૫૮૩ તા. ૦૭.૦૭.૨૦૧૭ થી
આવી દરખાત મોકલવા બાબતે જણાવવામાં આવેલ
છે. જે અંતગત તા. ૦૯.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ ૧૪ નવા
ાહકોના ર. આ કમ હેઠળ કરવામાં આવેલ છે.
યારબાદ  વધારના  ૧૪  એટલે  ક ે  ટોટલ  ૨૮
અરજદારોના ર. આ થયેલ જેમાંથી સવે કરતા ૧૯
અરજદારોને વીજ ડાણ આપવા પા નથી જયારે
૦૯ અરજદારોને એકતાનગર ઝુંપડપી િવતાર માં
વીજ ડાણ આપવા પા છે જેમના કનેશન રલીઝ
કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


