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

પેટા િવભાગીય કચેર : માણાવદર-૧, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૨, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 14/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી ડ એન પારેલીયા , નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, માણાવદર-૧, મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૪૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 5, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 5, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 પરષોતમ નારાયણ રબારા

ગામ:માણાવદર
માણાવદર ખેતી વાડ િવતાર એલટ તથા
મોટ લાઇનનાં ગાળા ખેચવા બાબત

આ કચેર ારા મોજણી કામ હાથ ધરેલ છે અને
સદર વાડ એ જવાનો રતો ખુલાયા બાદ દવસ ૭
માં કામ પુણ કર આપવામાં આવશે.

તા.૨૧.૦૭.૨૦૧૭ ના  રોજ સદર કામગીર  અંતગત
જર ર-િગંગ (૬-ગાળા એચટ અને ૫-ગાળા
એલટ ) કર રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 મોહનલાલ કાન રતનપરા
ગામ:માણાવદર

માણાવદર  ખેતી  વાડ  વીજ  કનેશન મારા
નવાં  વીજ ડાણમાં  આવેલ વાંધો આપના
તરે દૂર કરવા બાબત

સદર  ખ ેતીવાડ  વીજ  ડાણન ુ ં  ભાવ  પક
૧૧.૦૭.૨૦૧૪ ના રોજ ભાવ પક ભરેલ છે, સદર
વીજ કનેશનની મોજણી થયા પછ વાંધો પડેલ છે.
જે થળ પર જઈ દૂર કરવામાં આવેલ. સદર વીજ
ડાણ  D  કેટેગર  હોઈ કંપનીનાં  િનયમ અનુસાર
િનયત સમય મયાદામાં કામ કર આપવામાં આવશે.

સદર કામગીર પૂણ કરવામાં આવેલ છે. િનકાલ
નવા કનેકશન

3 પરષોતમ પી કનેરયા
ગામ:લાણા

લાણા ગામમાં સિવસ મોટ હોવાથી નવો
પોલ ઊભો કરવા બાબત

સદર રજૂઆત સબબ મોજણી  દવસ ૩ માં  કર
,કંપનીનાં િનયમ અનુસાર પોલ ઊભો કરવાનો થતો
હોઈ તો દવસ સાતમાં કામ પૂણ કરવામાં આવશે.

સદરહુ બાબતે મોજણી કામ હાથ ધર વીજ પોલ તા
૨૯/૦૭/૨૦૧૭નાં રોજ ઊભો કર રજુઆતનું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 કાન લાલ મદપરા ગામ:
લાણા

કનેશન બોરે થી સિવસ લાંબી હોવાથી મને
બોરે સુધી તાર નાખવાં માટે ન િવનંતી

સદર રજૂઆત સબબ મોજણી  દવસ ૩ માં  કર
,કંપનીનાં િનયમ અનુસાર મુજબ કામ દવસ સાતમાં
કરવામાં આવશે

સદરહુ બાબતે મોજણી કામ હાથ ધર વીજ પોલ તા
૨૯/૦૭/૨૦૧૭નાં રોજ ઊભો કર રજુઆતનું િનરાકરણ
કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 બાલકૃણ સોસાયટનાં અરજદારો
ગામ:માણાવદર ૧.અમૃતલાલ
મોહનભાઇ ભૂત તથા િવગેરે
આપેલ અર માણે.

મકાનો ઉપર થી નીકળતી ઇલેવન કેવી તાર
િસંગલ તાર નાખવા બાબત.

સદર  મકાનો  પરથી  ૧૧  કે.વી  બૂર  ખેતીવાડની
લાઇન પસાર થાય છે,જેમાં લાઇન નીચે ગેરકાયદેસર
મકાનન ુ ં  બા ંધકામ  કર ેલ  છ ે  જ ે  સબબ  સદર
અરજદારોને  પેટા  િવભાગીય  કચેર  ારા  તથા
કંપનીનાં વકલ ી મારફત લીગલ નોટસ આપેલ
છ ે  જ ે ન ા ં   મ ા ક  ન ી ચ ે  મ ુ જ બ
છે.મા-૧/ટેક/ગેરકાયદેસર/બાંધકામ/(૨૭૯૨  થી  ૨૮૦૩
)તા.૧૯-૦૯-૧૫ તથા લીગલ નોટસ નં ૬૨/૦૮.૧૨.૧૫

િનકાલ
મેઇટેનસ


