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

પેટા િવભાગીય કચેર : સાવરકુંડલા શહેર, િવભાગીય કચેર : સાવરકુંડલા, વતુળ કચેર : અમરેલી, તારખ : 07/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી કે.કે. સૈની ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૧

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 ી લાલભાઈ પાતાભાઈ

કાબરયા ગામ: સાવરકુંડલા
સાવરકુ ંડલા  શહેર  પેટા  િવભાગીય  કચેર
હેઠળના ગાધકડા ખેતીવાડ ફડરના જજરત
વીજ વાયરો બદલવા બાબત.

સદર અરજદારની રજૂઆત અવયે નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા  શહેર  ારા  ગાધકડા  ખેતીવાડ  ફડરનું
જ  ર   સ વ  ે  ક ર 
જેઅંગેનીદરખાતઉપલીકચેરનેમોકલવામાંઆવછે.સમ
અિધકારની મંજૂર, તથા જરમાલસમાનમયેથીસદર
કામગીરસવરે પૂણ કરવામાં આવશે.

નાયબ  ઈજનેર  સાવરકુ ંડલા  શહેર  ારા  તારખ
૧૧.૭.૨૦૧૭  રોજ  ોજેટ  નંબર  ૧૮૩૮૩૭  બનાવી
મંજૂર માટે મોકલાવેલ છે. સમ અિધકારી ની
મંજૂર મળતા સાડીશ ગાળા ના જુના અને જજરત
વીજ વાયરો બદલવી જરયાત મુજબનું સમારકામ
તારખ ૧૬.૮.૨૦૧૭ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 મગનભાઈ ખીમભાઈ યાણી
ગામ: સાવરકુંડલા

સાવરકુંડલા શહેર પેટા િવભાગ કચેર હેઠળના
મણીવાવ ુપ વાળા ટ.સી ના એલ.ટ ના
જુના જજરત વીજ વાયરો બદલવા બાબત.

સદર અરજદારની રજૂઆત અવયે નાયબ ઈજનેર
સાવરકુંડલા શહેર ારા મણીવાવ ુપ વાળા ટ.સી
નુ ં  જર  સવ ે  કર  જે  અંગેની  દરખાત  ઉપલી
કચેરને  મોકલવામાં  આવેલ  છે.સમ  અિધકારની
મંજૂર મયેથી સદર કામગીર સવરે પૂણ કરવામાં
આવશે.

નાયબ ઈજનેર સાવરકુંડલા શહેર ારા મણીવાવ ુપ
વાળા ટ.સી નું જર સવે કર જે અંગે ની દરખાત
ઉપલી  કચેરને  તારખ  ૧૧.૭.૨૦૧૭.  રોજ  ોજેટ
નંબર ૧૮૩૮૩૪ બનાવી મંજૂર માટે મોકલાવેલ છે.
સમ અિધકારી ની મંજૂર મળતા અઠયાયાવીશ
ગાળા ના એલ.ટ. લાઈન ના જુના અને જજરત
વીજ વાયરો બદલવી જરયાત મુજબનું સમારકામ
તારખ ૧૬.૮.૨૦૧૭ પૂણ કર આપેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


