
૦૭.૦૪.૧૬
મારે્કટીંગ યાર્ડ, રાજુલા
સવારે ૧૦:૦૦
રાજુલા 

તા. ૭.૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજુલા મકૂામે યોજાનાર તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનકુ્ર
મ

લોક 
દરબાર
 નો 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત
વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય
 કચેરી

વવભા
ગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વવષયક)

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

૧ શ્રી ભોપાભાઈ 
કિળભાઈ વાઘ, 
રામપરા-૨

અમારી માલલકીની જગ્યામા ંઆવતી વીજ 
લાઈન નડતરરુપ હોય તો દુર કરવા બાબત.

અરજદારશ્રીના મકાન પરિી ૧૧ કે.વી રામપરા JGY અને ૧૧ કે.વી પીપાવાવ ઇન્ડથરીયલ ફીડર 
પસાર િાય છે તે શીફ્ટ કરવા માટે તા.૨૩.૦૨.૨૦૧૬ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ હત ુ.ં 
તે અંદાજપત્ર તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ અરજદારશ્રી દ્વારા ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ જેના 
અનસુિંાને આ કચેરી દ્વારા તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ અરજદારની અરજી મજુબ નડતરરુપ વીજ 
લાઈન ફેરવી આપવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫ રાજુલા 

શહરે
સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૨ શ્રી ઉનડભાઈ રામભાઈ, 
ભેરાઇ

અમારા મકાનની જગ્યા પરિી પસાર િતી 
૧૧ કે.વી રામપરા JGY ફીડરની  વીજ 
લાઈન પસાર િતી હોય તો દુર કરવા 
બાબત.

અરજદારના મકાનના ફળીયામાિંી ૧૧ કે.વી રામપરા JGY ફીડરની વીજ લાઈન પસાર િતી 
હતી. જે લાઈન ફેરવવા માટે અરજદારશ્રીને તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૬ના રોજ રૂબરૂ અંદાજપત્ર 
આપવામા ંઆવેલ હત ુ.ં જે અંદાજપત્ર અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૧૯.૦૧.૨૦૧૬ના રોજ ભરપાઈ 
કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં આ અંદાજપત્ર ભરપાઈ િતા આ ઓફીસ દ્વારા અરજદારની અરજી મજુબ 
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૬ના રોજ નડતરરૂપ વીજલાઈન ફેરવી આપવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫ રાજુલા 

શહરે
સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૩ શ્રી પે્રમજીભાઈ 
માલાભાઈ િાબકા, 
રાજુલા

અમારા ઘરનુું વીજ જોર્ાણ ર્ીસ ર્કનેક્શનમાું 
ર્કાપેલ ર્કનેક્શનને રી ર્કનેક્શન ર્કરવા બાબત.

સદર ગ્રાહકના વીજ  લબલના  નાર્ા બાકી હોવાિી ડીસ કનેર્કશન કામગીરીમા ંવીજ લબલ ના 
નાર્ા ન ભરાતા સદર ગ્રાહકનુ ંકનેર્કશન ડીસ કનેર્કટ કરવામા ંઆવેલ. ત્યારબાદ ગ્રાહ્ક્શર્કશ્રી દ્વારા 
તા.૨૩.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ  રૂ.૮૨૫ + રૂ.૧૦૦ ભરેલ છે. જેનુ ંરીર્કનેકશન તા.૨૪.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ 
કામ પરૂ્ા કરેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫

રાજુલા 
શહરે

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૪ શ્રી મથરુભાઈ ડાયાભાઈ 
કાતરીયા, રાજુલા

ખેતીવાર્ી નવુું વીજ જોર્ાણ આપવા બાબત સદર અરજદારને ખેતીવાડી સવે નબંરમા ંએક કનેર્કશન હયાત હોય પ્રવતામાન વનયમાનસુાર એક 
સવે નબંરમા ંબીજુ ંકનેર્કશન આપી શકાય નહી. મળવા પાત્ર નિી.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫

રાજુલા 
શહરે

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૫ શ્રી કનભુાઈ દૂિરેજજયા, 
રાજુલા

વીજપોલ દુર ર્કરવા બાબત  મથરુભાઈ લાઠવાવાળાના ઘરની બાજુમા ંઆવેલ ખલુ્લા પ્લોટમા ંટેમ્પરરી કનેર્કશનના પોલ ઉભા 
હતા જે તા.૦૨.૦૩.૨૦૧૬ના રોજ વીજપોલ દુર કરી આપવામા ંઆપેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫

રાજુલા 
શહરે

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૬ શ્રી ગ્રામ પચંાયત 
જોલાપર C/o: 
સરપચંશ્રી સમુરાભાઇ

નવુું વીજ જોર્ાણ શરુ ર્કરવા બાબત સદર વીજ જોડાર્ માટે તા.૨૩.૦૯.૨૦૧૫ના રોજ સદર ભાવપત્રકની રકમ ભરપાઈ કરવામા ં
આવેલ જે વીજ જોડાર્ માટે ૦.૭ કી.મી. નવી હળવા દબાર્ની વીજ લાઈન ઉભી કરવાની િતી 
હોય તા.૦૨.૦૪.૧૬ના રોજ વી પરુવઠો પ્રથિાવપત કરી વીજ જોડાર્ શરુ કરી આપવામા ંઆવેલ 
છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા શહરે. મો 
૯૯૨૫૨૦૯૩૫૫

રાજુલા 
શહરે

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની વવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
તાલકુાનુ ંનામ  :
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૦૭.૦૪.૧૬
મારે્કટીંગ યાર્ડ, રાજુલા
સવારે ૧૦:૦૦
રાજુલા 

તા. ૭.૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજુલા મકૂામે યોજાનાર તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનકુ્ર
મ

લોક 
દરબાર
 નો 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત
વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય
 કચેરી

વવભા
ગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વવષયક)

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની વવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
તાલકુાનુ ંનામ  :

૧ શ્રી બળવતંભાઈ 
વાલાભાઈ લાડુમોર, 
ધડુીયા આગરીયા

ધડુીયા આગરીયા ગામે જી.ઈ.બી ના વાયર 
ખબુ જર્જરીત છે તો વાયર પી.વી.સી 
(એ.બી.સી) ના નાખવા બાબત.

સદર બાબતે થિળ ઉપર મલુાકાત લઇ વાયર બદલવા માટે જરૂરી સવે ની કામગીરી 
તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ પરૂ્ા કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંઆખા ગામમા ં૨.૫ કી.મી ની હળવા 
દબાર્ની વીજ લાઈનમા ંએરીયલ બચં કન્ડર્કટર નાખી બદલવાની જરૂર છે. વવભાગીય કચેરી 
સાવરકંુડલા ને જરૂરી દરખાથત તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ મોકલી જરૂરી મજુંરી 
તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ મેળવી લેવામા ંઆવેલ છે.
તેમજ સદરહુ કામગીરી તા. ૨૨.૪.૨૦૧૬ ના રોજ પરુ્ા કરવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮ રાજુલા 

ગ્રામ્ય
સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ ર્કામગીરી પણુડ તા. 

૨૨.૪.૧૬

૨ શ્રી રમેશભાઈ બી. 
વસોયા, જૂની માડંરડી

જૂની માડંરડી ગામે જ્યોવતગ્રામ યોજનામા ં
લો વોલ્ટેજ બાબત.

સદર જૂની માડંરડી ગામે તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ મલુાકાત લેવામા ંઆવેલ છે અને લો વોલ્ટેજ 
અંગે સવવથતાર ચકાસર્ી કરવામા ંઆવેલ છે. સદરહુ તપાસ કરતા જૂની માડંરડી ગામે બસ 
થટેશનના બાજુવાળા વવથતારમા ંલો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન જર્ાયેલ છે. સદર બાબતે જરૂરી સવે કામ 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ પરૂ્ા કરવામા ંઆવેલ છે અને લો વોલ્ટેજ દુર કરવા માટે નવા 
રાન્સફોમારની જરૂરીયાત ઉભી િાય તેમ છે. નવ ુરાન્સફોમાર ૧૧/૬૩ કે.વી.એ તિા ૧૧ કે.વી 
લાઈન ૯૦ મીટર ઉભી કરવાની જરૂરીયાત છે જે અંગેની  દરખાથત વવભાગીય કચેરી, 
સાવરકંુડલા ને મોકલી તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ મજુંરી મેળવેલ છે. જે કામગીરી તા. ૧૨.૪.૧૬ 
ના રોજ પરુ્ા કરવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૩ શ્રી અમરભાઈ 
મગંળભાઈ ગોહીલ, ડંુગર

ડુુંગર ગામે ટાુંર્કી પ્લોટ એલ & ટી નવસ્તારમાું 
ઇલેક્ટ્ક્િર્ક ની ૧૧ રે્ક.વી લાઈન ફેરવવા બાબત.

સદર બાબતે થિળ ઉપર લાઈન ફેરવવા માટે સવેની કામગીરી તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ પરૂ્ા 
કરવામા ંઆવેલ છે જેમા ં૧.૨૭ કી.મી. લાઈન ફેરવવાની જરૂરીયાત છે. સદર લાઈન ફેરવવા 
માટે તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૬ના રોજ અરજદારને રૂ. ૪૩૫૮૦૫/- અંકે રૂ. ચાર લાખ પાતં્રીસ હજાર 
આઠસો પાચંનુ ંભાવપત્રક પાઠવવામા ંઆવેલ છે. સદર ભાવપત્રક ભરપાઈ િયેિી દદવસ-૭ 
(સાત)મા ંકામ પરૂ્ા કરવામા ંઆવશે.
અરજદાર દ્વારા તા. ૬.૫.૨૦૧૬ ની વનયત સમય મયાાદામા ંભાવપત્રક ના નાર્ા ભરપાઈ નદહ 
િતા અરજદારની અરજી દફતરે કરવામા ંઆવેલ છે.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

નનયત સમય 

મયાડદામાું 
અંદાજપત્રના 

નાણા ભરપાઈ નહહ 

થતા અરજી દફતરે 

ર્કરવામાું આવેલ છે.
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૦૭.૦૪.૧૬
મારે્કટીંગ યાર્ડ, રાજુલા
સવારે ૧૦:૦૦
રાજુલા 

તા. ૭.૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજુલા મકૂામે યોજાનાર તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનકુ્ર
મ

લોક 
દરબાર
 નો 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત
વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય
 કચેરી

વવભા
ગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વવષયક)

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની વવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
તાલકુાનુ ંનામ  :

૪ શ્રી વવશાલભાઈ 
ભાનભુાઈ, જૂની માડંરડી

ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન મળવા અંગે તેઓ શ્રીએ ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ સામાન્ય યોજનામા ં(SPA SCHEME)મા ંખેતીવાડી વીજ 
કનેર્કશનની માગંર્ી કરેલ છે. હાલમા ંતારીખ: ૨૧/૦૧/૨૦૧૧ સિુીની અરજીઓનો નીકાલ 
કરવામા ંઆવેલ છે. તારીખ: ૨૧/૦૧/૨૦૧૧ િી તારીખ: ૨૭/૦૩/૨૦૧૫ સિુી કુલ ૧૨૩૪ અરજી 
ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન અંગેની બાકી રહવેા પામેલ છે. ખેતીવાડી સામાન્ય યોજનામા ંવષા 
૨૦૧૬-૧૭ મજુબ ૨૨૬ ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન નો ટાગેટ આપવામા ંઆવેલ છે.  આ ટાગેટ 
મજુબ આ વષા દરમ્યાન તારીખ:૦૪/૦૭/૨૦૧૧ સિુીના અરજદારોને ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન 
આપી શક્ય તેમ છે આમ સદરઅરજદારને  અગ્રતાક્રમ મજુબ વારો આવ્યેિી વીજ જોડાર્ 
આપવામા ંઆવશે.  તારીખ:૩૧/૦૩/૨૦૧૪ પહલેા અરજી કરેલ હોય તેવા અરજદારો માટેની 
તત્કાલ યોજનામા ંખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન માટે તારીખ:૩૧/૦૩/૨૦૧૬ સિુી અમલમા ંહતી. 
તિા સોલાર યોજના તારીખ:૩૧/૦૮/૨૦૧૫ સિુી અમલમા ંહતી. પરંત ુઅરજદાર સદર 
યોજનાના માપદંડમા ંન આવતા હોવાિી સદરહુ યોજનામા ંસમાવેશ િયેલ નિી. વધમુા ં
અરજદારને ભવવષ્યમા ંતત્કાલ કે ખેતીવાડી સોલાર પમ્પ સેટની યોજના સરકારશ્રી દ્વારા જાહરે 
કરવામા ંઆવે તો તે યોજના હઠેળ અરજી કયેિી વીજ કનેર્કશન આપી શકાય.

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૫ શ્રી બાવકુભાઈ 
દેવાતભાઈ સાઢંસરુ, 
વાવડી

૧૧ કે.વી ઉવમયા ખેતીવાડી ફીડરની વીજ 
લાઈન અમારા ખેતરમાિંી પસાર િતી હોય 
તેનો ડેમેજ પોલ નવો નાખવા બાબત.

ડેમેજ પોલ બદલાવી નવો પોલ તે જગ્યાએ નાખવામા ંઆવેલ છે અને અકથમાત ન િાય તેવી 
રીતે સમારકામ કરી અરજદારની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૬ શ્રી ગોબરભાઈ 
નાજાભાઈ બલદાર્ીયા, 
કોટડી

ઘર વપરાશના વીજ કનેર્કશનમા ંસવવિસ 
સાિંા વાળો હોય સવવિસ વાયર બદલી 
આપવા તિા પાવર સપ્લાય બરાબર ન 
મળવા બાબત.

સવવિસ બદલી તેઓ શ્રી ની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૭ શ્રી દદનેશભાઈ 
ગોબરભાઈ બલદાર્ીયા, 
કોટડી

ઘર વપરાશના વીજ કનેર્કશનમા ંસવવિસ 
સાિંા વાળો હોય સવવિસ વાયર બદલી 
આપવા તિા પાવર સપ્લાય બરાબર ન 
મળવા બાબત.

સવવિસ બદલી તેઓ શ્રી ની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ
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૦૭.૦૪.૧૬
મારે્કટીંગ યાર્ડ, રાજુલા
સવારે ૧૦:૦૦
રાજુલા 

તા. ૭.૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજુલા મકૂામે યોજાનાર તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનકુ્ર
મ

લોક 
દરબાર
 નો 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત
વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય
 કચેરી

વવભા
ગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વવષયક)

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની વવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
તાલકુાનુ ંનામ  :

૮ શ્રી મધભુાઈ ગભરુભાઈ 
કોટીલા, ચારોડીયા

ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશનમા ંઆવેલ 
રાન્સફોમાર મા ંપરુતો પાવર ન મળતો 
હોવાિી મેન્ટેન્સ કરી પરુતો પાવર મળે તે 
અંગે યોગ્ય કરવા બાબત

રાન્સફોમાર મા ંજરૂરી સમારકામ કરી, અિીંગ ચેક કરી અરજદારને પરુતો પાવર મળે તે રીતે 
સમારકામ કરવામા ંઆવેલ છે અને અરજદારની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૬ ના 
રોજ કરવામા ંઆવેલ છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૯ શ્રી હકુભાઈ ટપભુાઈ 
કોટીલા, નાના 
રીંગર્ીયાળા

ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશનમા ંહળવા દબાર્ 
ની વીજ લાઈન તિા એચ.ટી લાઈન ના 
નમેલ પોલ સીિા કરવા તિા ઢીલા ગાળા 
ખેચવા બાબત અંગે

હળવા દબાર્ ની વીજ લાઈનના કુલ ૪ ગાળા તિા એચ.ટી.લાઈન ના કુલ ૧૨ ગાળા ઢીલા હતા 
તે ખેચી વ્યવથિીત થરીંગીંગ કરી તિા કુલ ૪ પોલ સીિા કરી અકથમાત ન િાય તેવી રીતે 
સમારકામ કરી અરજદારની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ

૧૦ શ્રી ભીખાભાઈ 
મશરીભાઇ ભાલીયા, 
જૂની બારપટોળી

ઘર વપરાશના વીજ કનેર્કશનમા ંસવવિસ 
સાિંા વાળો હોય સવવિસ વાયર બદલી 
આપવા તિા પાવર સપ્લાય બરાબર ન 
મળવા બાબત.

સવવિસ બદલી તેઓ શ્રી ની ફદરયાદનો સખુદ વનકાલ તા. ૨૯/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ 
છે

નાયબ ઇજનેર, 

પીજીવીસીએલ, 

રાજુલા ગ્રામ્ય. મો 
૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮

રાજુલા 
ગ્રામ્ય

સાવર
કુુંર્લા

અમરે
લી નનર્કાલ
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૦૭.૦૪.૧૬
મારે્કટીંગ યાર્ડ, રાજુલા
સવારે ૧૦:૦૦
રાજુલા 

તા. ૭.૪.૨૦૧૬ ના રોજ રાજુલા મકૂામે યોજાનાર તાલકુા કક્ષાના લોક સવંાદ સેત ુના પ્રશ્નો ની વવગતો:

અનકુ્ર
મ

લોક 
દરબાર
 નો 
પ્રશ્ન 
ક્રમાકં

રજુઆતકતાાન ુનામ અને 
સરનામુ

પ્રશ્ન/રજુઆતની વવગત લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/વનર્ાયની વવગત
વનરાકરર્ કરનારા 
અવિકારીશ્રીના નામ 
અને મોબાઇલ નબંર

પેટા 
વવભાગીય
 કચેરી

વવભા
ગીય 
કચેરી

વત ુાળ 
કચેરી

વનકાલની 
સ્થિતી

(વનકાલ/પ
ડતર/ 
નીતી 

વવષયક)

જો પડતર 
હોય તો 
વનકાલની 
અંદાજીત 
તારીખ

રીમાર્કસા

પત્રક – ૧
રાજ્ય આયોજિત લોક સવંાદ સેત ુદરમ્યાન અરિદારો દ્વારા રજૂઆત તેમિ પગવુીકલી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રત્યતુ્તર ની વવગત

લોક સવંાદ સેત ુતારીખ : 
થિળ :
સમય :
તાલકુાનુ ંનામ  :

૧ શ્રી વલકુભાઈ 

બી.ઝાજર્ા, નવા ગામ
ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશનની માગંર્ી કરેલ 
હોય અને તે માગંર્ી અંગે ખેતીવાડી વીજ 
કનેકશનનો વારો આવે ત્યારે મળૂ અરજદાર 
હયાત ન હોય તેવા સજંોગોમા ંતેના 
વારસદારને ખેતીવાડી વીજ કનેર્કશન મળે 
તે માટે વારસાઈ એન્રી કરાવવી પડતી હોય 
છે અને તેમા ંવનયમ પ્રમારે્ સમય જતો 
હોય ભાવપત્રક ની તારીખ મા ંમદુત વિારો 
મળતો નિી અને મદુત પરૂ્ા િતા માગંર્ી 
રદ િાય અને વારામા ંનવેસરિી અરજી 
કરવી પડે તે અંગે હકારાત્મક વનર્ાય કરી 
વધ ુમદુત મળે તે માટે વનર્ાય કરવાની 
રજૂઆત બાબત.

અરજદારને અંદાજપત્રક ભરપાઈ કરવા માટે ૩૦ દદવસની મદુત આપવામા ંઆવે છે તેમ છતા ં
૩૦ દદવસના સમયની સમયમયાાદા પરૂ્ા િયા પહલેા અરજદાર દ્વારા લેલખત અરજી કયે વધમુા ં
વધ ુ૧૨ માસ સિુીની મદુત લબંાવી આપવામા ંઆવે છે.

નાયબ ઈજનેર, 

પેટા નવભાગીય 

ર્કચેરી, નવજપર્ી, 
૯૯૨૫૨૧૧૮૫૦

વવજપડી સાવરકુુંર્લા
અમરે
લી નનર્કાલ
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