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

પેટા િવભાગીય કચેર : મકંડોરણા-૧, િવભાગીય કચેર : જેતપુર, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી.પી.ભારાજ,ના.ઈ. ૯૯૨૫૨૦૯૧૭૧

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 4, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 4, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી ધીભાઈ ભાણાભાઈ

ઢોલરયા ગામ : જશાપર તા.
મકંડોરણા

અમાર ા  જસાપર  ગામ ે  ી  કડવાભાઇ
ભાણાભાઈ ઢોલરયા ના નવા વીજ ડાણ ની
ભાવપક ભરપાઈ કરેલ હોઈ, તેની લાઈન
આજદન સુધી ઉભી થયેલ નથી.

સદર વીજલાઈન ઉભી કરવામાં  ખેડુતો  ના વાંઘા
હોઈ,  સબ-ડવીઝનલ  મેજેટી  ધોરા  સમ
આપના વીજડાણ ની લાઈન ઉભી કરવા  અંગે
રજૂઆત પ નં:- જેકેસડ/ટેક/૪૭૩ તા:-૨૩/૦૧/૨૦૧૭
રજુ કરવામાં  આવેલ છે નણય આયે વીજલાઇન
ઉભી કરવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

સદર વીજલાઈન ઉભી કરવામાં  ખેડુતો  ના વાંઘા
હોઈ,  સબ-ડવીઝનલ  મેજેટી  ધોરા  સમ
આપના વીજડાણ ની લાઈન ઉભી કરવા  અંગે
રજૂઆત પ નં:- જેકેસડ/ટેક/૪૭૩ તા:-૨૩/૦૧/૨૦૧૭
રજુ કરવામાં  આવેલ છે નણય આયે વીજલાઇન
ઉભી કરવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
ડએમ રફર

2 ી રમેશભાઈ નાગભાઇ
કોટડયા ગામ:બોરયા તા.
મકંડોરણા

ખેતીવાડાહકો પાસે નવા વીજડાણ વખતે
કુવા ની એ માટે ગામ-નંબર-૧૬ માંગે છે
જે બાબતે યોય કરવું.

૭-૧૨ નાં ઉતારામાં બી હમાં કુવાની નધ હોઈ
તો ગામ નમુના -૧૬ નંબર જરયાત રહેતી નથી

આજ રોજ તા:-૧૪/૦૭/૧૭ ના રોજ અરજદાર ારા
રજુકરવામાં આવેલ ૭-૧૨ ના ઉતારામાં બી હમાં
કુવાની  નધ  હોઈ  આજ રોજ  અરજદારની  અર
વીકારવામાં આવેલ છે

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 ીમતી વષાબેન કપેશભાઈ
રાણપરયા સરપંચી ામ
પંચાયત સાજડયા

૬૬ કે.વી. સબ-ટેશન રંગપર ગામે ઉભું કરવા
બાબત

ટેકનીકલ ફઝીબીલીટ ચકાસવામાં આવશે.  શય
હશે  તો  સમ  અિધકારી  ન ે  મ ંજ ુર  અથે
મોકલવામાં આવશે.

ફડરોની સવે કામગીર હાથ ઉપર છે. િનકાલ
જેટકો

4 ી જમનભાઈ ભગવાનભાઈ
દગા ગામ: જશાપર તા.
મકંડોરણા

જસાપર ગામતળમાં આવેલ રોડ રતા તેમજ
રહ ેણા ંક  મકાનને  નડતર  પ  ૧૧  ક ે .વી.
વીજલાઇન ફેરવવા

સવ ે  કામગીર  પૂણ  થયેલ  છે.  તાલુકા  િવકાસ
અિધકારી  ના  પ  નં:-પંચા.વશી.૬૩/૧૭  તા:-
૦૫/૦૭/૨૦૧૭ મળેલ છે. સમ અિધકારની મંજુર
અથે  મોકલવામાં  આવશે,  મંજુર  મયે  કામગીર
પુણ કરવામાં આવશે.

સ દ ર  ક ા મ ગ ી ર  ન ે  સ ર ક ા ર  ી ન ી
ડ.આઈ.એસ.એસ.યોજના  અંતગત  આવર  લેવામાં
આવ ે લ  છ ે .  જ ે ન ી  મ ં જ ુ ર   પ    મ ા ં ક
આર.આર.સી/ટેક-૩/૭૪૩૬  તા.  ૧૩/૦૯/૨૦૧૭  થી
આપેલ  છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


