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

પેટા િવભાગીય કચેર : કેશોદ ાય-૧, િવભાગીય કચેર : કેશોદ, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 17/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી..ષી-૯૯૨૫૨૧૯૩૪૩

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 જમનદાસ નરિશભાઇ બુટાણી,

કોયલાણા
નવું ઔધોિગક વીજ ડાણ ન મળવા બાબત. સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની

ારા  કેશોદ  ાય-૧  પેટા  વીભાગીય કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

સદર  રજૂઆત  બાબતે  થળ  તપાસ  કરતા  આ
કામગીર કોયલાણા ગામે નેશનલ હાઇવેનું ૧૧ કેવી
લાઇનનું ોિસંગ કર અેની કચેર ારા તા: 22-07-
2017ના રોજ વીજ ડાણ ચાલુ કર આપેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 સરપંચી લાઠોા તથા
િવમભાઈ દેવાભાઇ, લાઠોા

લાઠોા  ગામના ખેતીવાડ  િવતારને  હાલમાં
પાવર  ઓછો  પડતો  હોય  નવા  ફડરમાથી
આપવા બાબત.

સદર રજૂઆત તારખ:-૧૭.૦૭.૨૦૧૭ના રોજ કંપની
ારા  કેશોદ  ાય-૧  પેટા  વીભાગીય કચેર  ારા
યોજવામાં આવેલ લોક દરબાર માં મળેલ હોય સદર
બાબતે કંપની ના િનયમ મુજબ તાકાિલક કાયવાહ
કરવા માટે અમાર પેટા િવભાગીય કચેરના નાયબ
ઇજનેર  ને  સુચના  આપવામા ં  આવેલ  છે.  સદર
કાયવાહ  અંગે  અરજદારને  દવસ  ૧૫માં  કરવામાં
આવેલ કાયવાહ અંગે યુતર પાઠવવા જણાવેલ
છે.

સદર રજૂઆત બાબતે થળ તપાસ કરતા લાઠોા
ગામના ખેતીવાડ િવતારને પાવર ૧૧ કેવી રેવા
ફડર પરથી આપવામાં આવતો હતો. પરંતુ ૬૬ કેવી
ગડોદર સબ ટેશન માથી નીકળતા ૧૧ કેવી જૂથલ
ફડરનું િવભાજન કર નવા ૧૧ કેવી રાજેર ફડર
ચાલુ કર લાઠોા ગામના ખેતીવાડ િવતારને ૧૧
ક ેવી  રાજ ેર  ફડર  પરથી  વીજ  પુરવઠો  તા
૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ ચાલુ કરેલ છે. જેથી હવે લો
વોટેજ  નુ િનરાકરણ થયેલ છે.

િનકાલ
અિનયિમત પાવર
સલાય સંબિધત


