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

પેટા િવભાગીય કચેર : શાપર વેરાવળ, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ ાય, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 08/07/2017, 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 ી ધીભાઈ ધાબલીયા,

એમ.ડ., શાપર વેરાવળ
ઇડયલ અસોશીએશન

સદર અરજદાર ારા શાપર વેરાવળ પે વી
કચેર હેઠળ આવેલ  “સવભાઈ ડાયાભાઈ”
ાહક  નં:  ૮૧૯૦૧/૦૦૦૨૩/૦  નામે  આવેલ
ઓોિગક  હ ેત ુન ુ ં  કનેશન  “ક ૃ િષ  ઉોગ
કપોરેશન”  પેઢના  નામે  ાસફર  કરવા
બાબતે.

સદર અરજદાર ારા તા: ૦૬-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ સદર
બાબતે લેખીત રજૂઆત કરવામાં આવેલ પરંતુ લોક
દરબારની  ગાઈડલાઈન  મુજબ અરજદારોએ  તેમના
ોની રજૂઆત લોક દરબારની તારખના ૦૨ દવસ
પહેલા લેખતમાં કરવી આમ, િનયત સમયમયાદામાં
અર આવેલ નથી છતાં પણ અરજદારની રજૂઆતને
ઉપરોત  હાજર  અિધકારઓ  ારા  સાંભળવામાં
આવેલ  છે.  હાજર  રહેલ  અિધકારઓ  ારા  સદર
અરજદારને જણાવેલ કે તેમના ારા નામ ાસફરની
અરની નધણી થયે કંપનીના િનયમ મુજબ નામ
ાસફર  કરવાની  આગળની  કાયવાહ  કરવામાં
આવશે.

અરજદાર ારા. નામ ાસફરની અરની નધણી
થયે કંપનીના િનયમ મુજબ નામ ાસફર કરવાની
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ

2 ી ધીભાઈ ધાબલીયા,
એમ.ડ., શાપર વેરાવળ
ઇડયલ અસોશીએશન

સદર અરજદાર ારા શાપર વેરાવળ પે વી
કચેર હેઠળ નવું ૬૬ કેવી હરણી S/S ોપોઝ
કરેલ છે જે લાંબા સમયથી કેમ પેડગ છે તે
બાબતે મૌખક રજૂઆત કરેલ.

સદર અરજદાર ારા તા: ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ સદર
બાબતે  લોક  દરબાર  દરિમયાન  મૌખક  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 છતાં
પણ  અરજદારની  રજ ૂઆતને  ઉપરોત  હાજર
અિધકારઓ ારા સાંભળવામાં આવેલ છે. હાજર રહેલ
માન. અિધક ઈજનેર ારા જણાવેલ કે સદર ૬૬
કેવી હરણી S/S ની ોપોઝલ હાલ કપોરેટ કચેર
અને GETCO લેવલે પેડગ છે.

સદર ૬૬ કેવી હરણી S/S ની ોપોઝલ હાલ કપોરેટ
કચેર અને GETCO લેવલે પેડગ છે.

િનકાલ
જેટકો


