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

પેટા િવભાગીય કચેર : કુવાડવા, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ ાય, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 14/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : 1. ી કે.જે. કાનાણી– કાયપાલક ઈજનેર, કપોરેટ ઓફસ – 2. ી એમ. જે. લાલકયા – કાયપાલક ઈજનેર, રાજકોટ ાય િવભાગ – ૯૯૨૫૨૦૯૦૯૦.

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 ી હરેશભાઈ ડ. આસોદરયા,

સરપંચ, કુચીયાદળ ામ
પંચાયત.

સદર અરજદારો ારા કુવાડવા પે વી કચેર
હ ેઠળ  આવતા  ગામ  ક ુચ ીયાદળ  ખાત ે
િવનોદભાઇ  વાલભાઇ  વાઘેલા  ના  ઘરના
ખૂણા ના ભાગે  સિવસ વાયર ઘણો લાંબો
હોવાથી  અવાર-નવાર  ફોટ  થતો  હોવાથી
ખૂણા  ઉપર એક પોલ ઊભો કર  આપવા
બાબત.

સદર અરજદાર ારા  કોઇ પણ કાર ની લેખીત
રજૂઆત કરવામાં આવેલ નથી. પરંતુ લોક દરબારની
ગાઈડલાઈન  મુજબ  અરજદારએ  તેમના  ોની
રજૂઆત લોક દરબારની તારખના ૦૨ દવસ પહેલા
લેખતમાં કરવી આમ, િનયત સમયમયાદામાં અર
આવેલ  નથી  છતા ં  પણ  અરજદારોની  મૌ ખક
રજૂઆતને  ઉપરોત  હાજર  અિધકારઓ  ારા
સાંભળવામાં આવેલ છે. હાજર રહેલ અિધકારઓ ારા
સદર અરજદાર ને જણાવેલ કે સદર બાબત ની જર
થળ  તપસ  કર  અને  ક ંપનીના  િનયમ  મુજબ
આગળની કાયવાહ કરવામાં આવશે.

સદર  અરજદારીની  રજ ૂઆત  અનુસાર  તા .
૦૫/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ નવો ૧ પોલ ઉભો કર આ
અરજદારનું રજૂઆત નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 મનસુખભાઇ બાવાભાઇ કાનાણી,
મુ. કુચીયાદળ.

સદર રજુઆતકતા ારા કુવાડવા પે વી કચેર
હેઠળ આવતા કુચીયાદળ ગામે નવા ખેતીવાડ
વીજ-કનેશન ની અર બાબત.

સદર અરજદાર ારા તેઓ ના કુચીયાદળ ગામે નવા
ખેતીવાડ િવષયક વીજ ડાણ લેવા માટે  જર
દતાવે તેમજ હયાત સરકાર ની િવિવધ ખેતીવાડ
નવા વીજ ડાણ ની યોજનાઓ િવષે િવગતવાર
માહતી આપેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


