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રજુઆતકતાનું નામ

ની િવગત

લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ

1 લતાબેન જે. પટેલ

ખેતી ની જમીનમાં કનેશન નંબર
૮૯૭૭૩/૦૦૦૧૨/૫ દાબેન જમનભાઈ પટેલ
નામનુ ં મીટર ડા ારા ઓરડ તથા કુ વ ો
કપાત કરે લ હોઈ જમા કટે લ હતુ ં તે ફરથી
મુકવા બાબત. મીટર મુકવા બાબત... સદર
બાબતે લેખીતમાં દાબેન જમનભાઈ પટેલ
ારા તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૮ નાં રોજ પે . વી.ક.માં
રજૂઆત કરેલ છે.

સદર ફરયાદ ના અનુ સ ં ધ ાને લે ક દરબારમાં
અરજદારનાં િતિનિધ ી લતાબેન જે. પટેલ હાજર
રહેલ છે તેમને જણાવેલ છે કે અિનવાય સંગોને
કારણે ી દાબેન હાજર નાં રહેતા તેમના બહેન ી
લતાબેન જે. પટેલ હાજર રહેલ છે અને તેઓ ીને
અિધકાર ારા જણાવેલ છે કે વીજ કનેશની ઓરડ
તથા કુ વ ો ડા ારા કપાત કરે લ હોઈ ઉપરોત
કનેશન ફરથી ચાલુ કરવા અંગે ૭/૧૨,૮અ ,૬ નંબર
તથા કુવા અંગેનો તલાટ મંી નો દાખલો રજુ કરવા
માટે પ નંબર આર.એન એસ ડ /ટેક/૭૨૭૮ તા
૦૩.૧૨.૨૦૧૬ થી જણાવેલ છે . વધુમાં સદર બાબતે
અરજદાર ારા તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૬ નાં લે ખ ીતમાં આ
બાબતે રજૂઆકતા પે.વી.ક.નાં સંલન અિધકાર ારા
ઉપરોત પ નંબર થી જવાબ આપેલ છે. વધમાં
હાલ અરજદારને સદર ડોયુ મ ે ન ્  સ તાજે ત રના
પે.વી.ક.માં રજુ કરશે યારબાદ જર થળ ચકાસણી
કરને અરજદારની વીજ ડાણ ચાલુ કરવામાં
આવશે.

2 લતાબેન જે. પટેલ

અમાર માિલકની જે . પી.ઈં ગ લીશ મીડયમ સદર ર્ ફરયાદ લોકદરબાર ને અનુલી ને લેખત
કુલનાં કપાઉડ માંથી પસાર થતી લાઈન માં મળેલ નથી પરંતુ લોકદરબાર દરિમયાન મૌખક
અય થળ પર ફેરવવા બાબત...
રજૂ આ ત કરે લ છે . સદર ફરયાદ ના અનુ સ ં ધ ાને
જર થળ ચકાસણી કર નડતરપ લાઈન અં ગ ે
કંપનીના નીયમ અનુસાર જર કાયવાહ કરવામાં
આવશે.

અતન જવાબ

િનકાલની િથિત

અરજદારે રજુ કરેલ રજૂઆત અવયે પે.વી.ક. ારા
ોજે  ટ નં બ ર ૨૦૯૭૩૫થી ોજે  ટ મુ ક ે લ છે જે
ોજેટ િવભાગીય કચેર ારા તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮ નાં
રોજ એુવલ આપેલ છે સદર કામગીર આજરોજ તા.
૨૭.૦૩.૧૮ રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

અરજદારે લોક દરબારમાં રજુ કરેલ રજૂઆત અવયે
કુ વ ા કે બોર માટે ન ા પક નં બ ર ૧૬ રજુ થયે
પીવીસીએલ ના િનયમ મુજબ કાયવાહ કરવામાં
આવશે . જર દતાવે  રજુ કરવા માટે પે . વી.ક.
ારા પ માં ક ૨૭૦૯ તા. ૧૨.૦૩.૨૦૧૮ થી
અરજદારને ણ કરેલ છે.

િનકાલ
મીટર સંબિધત
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3 સરપંચ ી, તરધડ ામ
પંચાયત

તરધડ ગામ વચે થી ૧૧ કેવી તરધડ એ
ફડર પસાર થાય છે અને યાં રહે ણ ાક
િવતાર હોય સલામતીના કારણોસર આ વીજ
લાઈન યોય જયાએ ફેરવવા બાબત....

લોક દરબારના દવસે એટલે કે તા. ૦૭.૦૩.૨૦૧૮ નાં અરજદારે રજુ કરેલ રજૂઆત અવયે જણાવવાનું કે,
દવસે તરધડ ગામના સરપંચ ી હાજર રહેલ નથી સદર કામગીર આજરોજ તા. ૨૭.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂણ
પરતું તેમના ારા લેખીત અર આ બાબતે ઈનવડ કરવામાં આવેલ છે.
નંબર ૨૯૫૯ તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ થી િવભાગીય કચેરને
મળેલ છે. વધુમાં સદર બાબતે જણાવવાનું કે, સદર
કામનો પે.વી.ક. ારા જર સવે કર લાઈન ખસેડવા
બાબતની પોઝલ બનાવી તેની મંજુર
ડ.આઈ.એસ.એસ કમ અંતગત વડ કચેરની પ
નં બ ર ૧૪૭૧ તા. ૧૯.૦૨.૨૦૧૮ થી લીધે લ છે . જે
અં ત ગ ત નવી એચ.ટ.લાઈન ૬૦૦ મીટર અને
નડતર પ લાઈન ૮૦૦ મીટર ડસમટલ કરવાની
થાય છે જે કામગીર માહે માચ ૨૦૧૮ નાં અં ત
સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ
લાઇન

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી
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