
 

પત્રક -૧ 

:- લોક સવંાદ સેત ુઅંતર્ગત મળેલ અરજીઓ :- 

તાલકુો :- માણાવદર                 જિલ્લો :- જુનાર્ઢ                                                                                                                         

ક્રમ  અરિદારનુ ંનામ  અરજી ની બાબત  સબંધંિત 
કચેરી / 
ધવભાર્  

ધનકાલ ની 
કક્ષા  

રીમાર્કસગ  

૨૬    મનસખુભાઇ 
રવજીભાઇ ટીલવા 
મ.ુર્ડવાવ , 

મોબાઇલ 
ન.ં૯૯૨૫૫૭૬૧૩૯    

ખેતીવાડી ઇલેક્ટ્ર્કિક કનેર્કશન ની 
મારં્ણી તા.૨૫.૧૦.૧૯૯૩ થી કરેલ 
છે જે મજૂંર થયેલ છે અને પાછળથી 
ઈરાદા પવૂગક રદ કરેલ છે તે મૌખખક 
િણાવે છે તો મારૂ મજૂંર થયેલ 
કનેર્કશન મને તાત્કાખલક આપવા 
મારી અરિ છે. (સવે ન.ં૯૨/૨)    

માણાવદર-૨   
/ 
પીજીવીસીએલ 
  

 

 

 

 

 

 

ધનતી ધવષયક 

 

સદરહંુ બાબતે અરિદાર ની રજૂઆત મિુબ અરિદાર ની ૨૫.૧૦.૧૯૯૩ ની 
અરજી નો રેકોડગ તપાસતા સવે ન.ં૯૨/૨ મા ંકોઈ કનેર્કશન ની મારં્ણી નથી પરંત ુ
૨૫.૧૦.૧૯૯૩ ની અરજી  સવે ન.ં ૯૧/૨ મા ંકરેલ છે તેમિ સવે ન.ં ૯૧/૨ નુ ંસવે 
કરતા ંસદર સવે ન.ં ના સયંરુ્કત ખાતેદારો મનસખુભાઇ રવજીભાઇ ટીલવા વરે્રે 
(પાચં)  તેના ખેતર મા ંઆવેલ કવૂા ઉપર  સયંરુ્કત ખાતેદારો પૈકીના નામે એટલે કે 
વલ્લભભાઇ રાવજીભાઇ,ગ્રાહક ન.ં૮૪૮૦૯/૦૦૨૮૫/૩ થી ૭.૫ હો.પાવર નુ ં  ધવિ 
િોડાણ િરાવે છે આથી પ્રવતગમાન ધનયમાનસુાર એક િ સવે નબંર મા ંબીજુ ંવીિ 
િોડાણ આપી ન શકાય.          



ક્રમ  અરિદારનુ ંનામ  અરજી ની બાબત  સબંધંિત 
કચેરી / 
ધવભાર્  

ધનકાલ ની 
કક્ષા  

રીમાર્કસગ  

૨૫     વલ્લભભાઈ 
રવજીભાઇ ટીલવા 
મ.ુર્ડવાવ , 

મોબાઇલ 
ન.ં૯૯૨૫૩૩૫૭૦૮     

ખેતીવાડી ઇલેક્ટ્ર્કિક કનેર્કશન મજૂંર 
થઈ ર્યેલ છે કોટેસન ભરેલ છે છતા ં
લાબંા સમયથી ઇલેર્કિીક કનેર્કશન 
પીજીવીસીએલ દ્વારા આપવામા ં
આવતુ ં નથી તો તરંુત કનેર્કશન 
આપવા ધવનતંી છે. (સવે ન.ં ૯૮/૩)    

માણાવદર-૨ / 
પીજીવીસીએલ 
  

 

 

 

 

 

 

ધનકાલ  અરિદાર એ તેની વષગ ૧૯૯૫ ની તેની મળૂ િમીન સવે નબંર ૯૧/૨ ની મારં્ણી 
મળૂ િગ્યા ના બદલે તા.૧૮.૦૬.૨૦૧૩ ના રોિ તેની અન્ય િમીન સવે નબંર 
૯૮/૩ પૈકી ૨ ઉપર મેળવવા અરજી કરેલ.જે મારં્ણી મિુબ અરિદારે 
તા.૦૨.૦૧.૨૦૧૪ ના રોિ ભાવપત્રક ભરપાઈ કરેલ.સ્થળ ઉપર કામ કરવા િતા ં
શ્રી દદનેશભાઇ દેવશીભાઇ ટીલવા તથા ર્ોધવિંદભાઇ વશરામભાઈ રતનપરા દ્વારા 
વાિંો લેતા આ કેસ ને સબ-દડધવઝનલ મેજિસ્િેટશ્રી,વથંલી સમક્ષ રજૂ કરતા ં કેસ 
ન.ં૦૮/૧૪ નુ ંતા.૨૨.૧૦.૨૦૧૪ ના રોિ ચકુાદો આપેલ કે રી-સવે કરી ભધવષ્યમા 
કોઈને નકુસાન ન થાય તે રીતે વીિ લાઇન ઊભી કરવાનો હુકમ કરેલ. જે મિુબ 
જુનીયર ઈિનેર તેમિ નાયબ ઈિનેર દ્વારા વારંવાર સ્થળ સમાિાન સ્વરૂપ રી-
સવે કરવા ર્યેલ તથા લાઈન ઉભી કરવા પ્રયત્ન કરેલ પરંત ુ વાિંા યથાવત 
રહતેા લાઈન ઉભી થઈ શકેલ નહી.  

હાલ અન્ય અરિદારો ની નવી ઉભી કરાયેલી ૧૧ કેવી લાઈન અરિદારના સેઢા 
પર ઉભી થતા અરિદારને ધવિ િોડાણ આપવાની કામર્ીરી ચાલ ુકરેલ છે. અને 
તા.૧૮.૦૫.૧૬ ના રોિ સદર વીિ કનેકશન નુ ંમીટર લર્ાડવા િતા ં સ્થળ પર 
ઓરડી અથવા કોઈ વાયરીંર્ િોવા મળેલ નહી આથી અરિદાર ને નવો ટેસ્ટ  
રીપોટગ  આપવાની નોટીસ આપેલ છે અને અરિદાર દ્વારા નવો ટેસ્ટ રીપોટગ  ઓફીસ 
ના િમા કરાવ્યા બાદ સદર કનેકશન રીલીઝ કરવામા ંઆવશે. 

 



 

ક્રમ  અરિદારનુ ંનામ  અરજી ની બાબત  સબંધંિત 
કચેરી / 
ધવભાર્  

ધનકાલ ની 
કક્ષા  

રીમાર્કસગ  

૩૧ મર્નભાઇ 
હંસરાિભાઈ 
માકડીયા     

મ.ુ ર્ળવાવ  

તા.માણાવદર  
મો.ન.ં 
૯૯૭૯૪૩૭૦૬૨ 

ખેતીવાડી કનેકશન ર્કવોટેશન તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોિ ભરેલ છે 
છતા ંહજુ સિુી કનેકશન મળેલ નથી 

માણાવદર-૨ / 
પીજીવીસીએલ 

પ્રર્ધત હઠેળ 

૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

સદર અરિદાર નુ ં ભાવપત્રક ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોિ ભરપાઈ કરેલ છે તેમિ 
સદર વીિ-કનેકશન માટે  અરિદાર દ્વારા  કરારનામુ ં ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોિ 
કરવામા ંઆવેલ. સદર ખેતીવાડી વીિ કનેકશન આપવા માટે ૨૯૦ મીટર ભારે 
દબાણ ની લાઇન તથા એક ૧૦ કેવીએ નુ ંિાન્સફોમગર સેન્ટર ઊભ ૂકરવુ ંપડે તેમ 
છે. ધવશેષમા ંઅરિદારનુ ંવીિ કનેકશન અગ્રતા ક્રમ મિુબ ૪૩૩ મો વારો છે અને 
હાલ ૪૨૧ સિુી કાયગ પણૂગ કરેલ છે આથી આ કામ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ સિુીમા ંપણૂગ 
કરવામા ંઆવશે. 


