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

પેટા િવભાગીય કચેર : લાઠ, િવભાગીય કચેર : અમરેલી-૧, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 18/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.આર.પરખ ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૨

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 3, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 3, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ભીખુભાઈ ભુરાભાઈ ભેરમાં

ગામ:જરાખીયા તા:લાઠ
નવા બનેલ જરાખીયા સબ ટેશન નાં ચૈતય
ખેતીવાડ ફડર માંથી િચતલ સબ ડવીજન નાં
હરપુરા  ગામ  ને  અલગ ફડર  કર  પાવર
આપવો.

હાલ નવાજરાખીયા સબ ટેશન માંથી િચતલ સબ
ડવીજન નાં હરપુરા ગામ ને અલગ ફડર આપવાની
કામગીર  ચાલુ  છે.માલ  મટરયલ  ની  ઉપલધ
કરાવી  ૧  માસ  મા  ફરયાદ  નો  િનકાલ  કરવામાં
આવશે.

પીવીસીએલ  તરફે  વીજ  લાઈન  ઉભી  કરવાની
તેમજ  એલએસટ  ઉભુ ં  કરવાની  કામગીર  તા.
૧૦.૯.૧૭ ના રોજ પૂણ  કરેલ છે.  જેટકો સંબંિધત
કામગીર તા. ૧૫.૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ થતા નવું
સમપણ ફડર ચાજ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
ફડર િવભાજન

2 રમેશભાઈ ડાયાભાઈ બરવાયા
ગામ:જરાખીયા તા:લાઠ

નવા બનેલ જરાખીયા સબ ટેશન નાં રણુ
ખેતીવાડ ફડરમાં દેવયા સેશન મેન માં
આવતું હોઈ વારંવાર ડ.ઓં. બળતા હોઈ ગગ
વીચ મુકવા બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
મટરયલ ની ઉપલધ કરાવી કામગીર કરને ૧૫
દવસ માં  નો િનકાલ કરવામાં આવશે

તા.  ૩.૮.૧૭  ના  રોજ  રણુ  ખેતીવાડ  ફડરમાં
દેવયા  સેશન મેન  માં  ડ.ઓં.  બદલાવી  ગગ
વીચ લગાવી  નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 વાજસુરભાઈ અમભાઈ ડેર
ગામ:પીપળવા તા:લાઠ

કરકોલીયા ખેતીવાડ ફડરમાં રામાપીર સેશન
મેન માં આવતું હોઈ વારંવાર ડ.ઓં. બળતા
હોઈ ગગ વીચ મુકવા બાબત

સવે  કર  ને  તાંિક  રતે  યોયતા  મુજબ જર
મટરયલ ની ઉપલધ કરાવી કામગીર કરને ૧૫
દવસ માં  નો િનકાલ કરવામાં આવશે

તા. ૩.૮.૧૭ ના રોજ કરકોલીયા ખેતીવાડ ફડરમાં
રામાપીર  સેશન  મેન  માં  ડ.ઓં.  બદલાવી  ગગ
વીચ લગાવી  નો િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


