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

પેટા િવભાગીય કચેર : રોણક, િવભાગીય કચેર : રાજકોટ ાય, વતુળ કચેર : રાજકોટ ાય, તારખ : 21/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એમ. જે. લાલાકયા – કાયપાલક ઈજનેર, રાજકોટ ાય િવભાગ – ૯૯૨૫૨૦૯૦૯૦.

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 ી ચેતનભાઈ આણદાભાઈ

કેરાયા
રોણક  સબ  ડવીઝન  ના  કાયે  હેઠળ
આવતા યા ગામના વીજ ાસફમેરનું
મેટેનસ કરવા અને ડ. ઓ યુઝ બદલવા
બાબત

સદર અરજદાર ારા કરવામાં આવેલ લેખત અર
ના આધારે અેની પે.િવ.ક.ારા થળ તપાસની કર
અને મેઇટેનસની કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

પે.વી.ક. ારા તા.૦૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ સદર 
મુજબ  યા  ગામના  વીજ  ાસફમ ેરન ુ ં
મ ેઇટેનસ  કરેલ  છે  તેમજ  ડ.ઓ.  યુઝ  પણ
બદલવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી ખોરાણા ામ પંચાયત
સરપંચ ીમતી રંજનબેન
રમેશભાઈ રામની

રોણક  સબ  ડવીઝન  ના  કાયે  હેઠળ
આવતા ખોરાણા ગામના વીજ ાસફમેરનું
મેટેનસ કરવા બાબત

સદર અરજદાર ારા કરવામાં આવેલ લેખત અરના
આધારે અેની પે.વી.ક. ારા થળ તપાસણી કર
અને મેટેનસ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે

તા. ૦૨.૦૮.૨૦૧૭ નાં રોજ જર ટસી મેઇટેનસ
કર અરજદાર ની રજૂઆત નું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી ઈરયા ામ પંચાયત
સરપંચ ી રોહતભાઈ સી
ચાવડા

રોણક  સબ  ડવીઝન  ના  કાયે  હેઠળ
આવતા ઈરયા ગામના િવતારમાં ઝૂપડ પી
યોજના અંતગત વીજ કનેશન આપવા બાબતે
વધુમાં  સદર લાભાથી  આિથક રતે  નબળા
હોય તેવાને વીજ કનેશન આપવા બાતે

તા.  ૨૧.૦૭.૨૦૧૭ નાં  રોજ  ઈરયા  ગામના  ૦૬
લાભાથી ારા ઝૂપડપટ કમ હેઠળ વીજ ડાણ
મેળવવા માટે જર દતાવે રોણક પે.િવ.ક. માં
રજુ કરેલ છે. જેમાં જર થળ સવે કર આગળની
કાયવાહ કરવામાં આવશે.

તા.  ૨૧/૦૭/૨૦૧૭ નાં  રોજ ઈરયા  ગામના  ૦૬
લાભાથી ારા ઝૂપડપટ કમ હેઠળ વીજ ડાણ
મેળવવા માટે જર દતાવે રોણક પે.િવ.ક. માં
રજુ કરેલ છે. અને ઈરયા ગામમાં ૬ વીજ ડાણ
ઝૂપડપટ યોજના અંતગ તા.  ૩૧/૦૭/૨૦૧૭ નાં
રોજ આપવામાં આવેલ છે. આમ સદર અરજદારની
રજૂઆતનું િનરાકરણ કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન


