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

પેટા િવભાગીય કચેર : વેરાવળ શહેર, િવભાગીય કચેર : વેરાવળ, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 10/07/2017, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી પી એસ બલદાણયા, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, વંથલી , મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૫૬

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 સૈયદ મહમદ સબીરભાઈ,

વેરાવળ
વેરાવળ શહેરમાં ઈલેક્ક કેબલ અંડરાઊડ
કરવા  બાબત,રતામા ં  વચ ે  આવેલી
િવજલાઈનો અને ાસફમરના થળ ફેરફાર
કરવા  અંગે.વડ  ન.  5-6  માં  નવી  ઓફસ
આપવા અંગે.

તમામ  વીજવાયરંગ  અંદર  ાઉડ  કરવા  અંગેના
ખચની ગવાઈ તા હાલ વષ 2017-18 માં આ
અંગેની નાણાકય ગવાઈ ન હોય આ કામગીર
હાલ થઈ શકે  તેમ નથી. વડ નં-5-6 માં  નવી
ઓફસ બાબતની રજૂઆત નીિતિવષયક છે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 ગોિવંદભાઈ દેવસીભાઈ ગોહેલ,
વેરાવળ

િસંગલ ફેજ કનેકસનના નામ ાસફર બાબત સદર  ાહકનુ ં  આજ રોજ  રેસન કરવેલુ ં  હોય
તેમજ ૧૩.૦૭.૨૦૧૭ સુધીમાં તેમનું અંદાજ પ કાઢ
આપવામાં આવશે .

અંદાજ પ કાઢ આપવામાં આવેલ છે તેમજ નામ
ાસફર ની કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નામ ાસફર

3 િસધપુરા હતેશ મનસુખભાઈ,
વેરાવળ

િસંગલ ફેજ કનેકસનના નામ ાસફર બાબત સદર  ાહકનુ ં  આજ રોજ  રેસન કરવેલુ ં  હોય
તેમજ ૧૩.૦૭.૨૦૧૭ સુધીમાં તેમનું અંદાજ પ કાઢ
આપવામાં આવશે .

અંદાજ પ કાઢ આપવામાં આવેલ છે તેમજ નામ
ાસફર ની કાયવાહ પૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ
નામ ાસફર

4 ગફુરભાઈ હાસમભાઈ ધોક,
વેરાવળ

લેર િવતારમાં મેટે્સ કરાવવા બાબત. ૧૧  ક ેવી  લેર  ફડરના  લેર  િવતારમા ં
અરજદારની રજૂઆતના અનુસંધાને જર સમારકામ
ની  માંગણી  અવયે  જર  સમારકામ  હાલ  ચાલુ
છે,તથા તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કર આપવામાં
આવશે.

૧૧  ક ેવી  લેર  ફડરના  લેર  િવતારમા ં
અરજદારની રજૂઆતના અનુસંધાને જર સમારકામ
તા ૦૬/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણ કરવા આવેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

5 જયદેવભાઈ ડ. ની-
ઉપમુખી વેરાવળ-પાટણ
નગરપાિલકા

વેરાવળ શહેરમાં  કેબલ વાયરો  અડરાડ
કરવા તથા ઇાચર/ડયુસન નેટવકને
આધ ુ િનક  ટ ે ન ોલ ૉથી  સજ  કરવ ા
બાબતે,નગરપાિલકાના  રોડ  પહોડા  કરવાની
કામગીરમાં  નડતરપ  િવજલાઈનો  હટાવવા
બાબતે.

તમામ  વીજવાયરંગ  અંદર  ાઉડ  કરવા  અંગેના
ખચની ગવાઈ તા હાલ વષ 2017-18 માં આ
અંગેની નાણાકય ગવાઈ ન હોય આ કામગીર
હાલ થઈ શકે તેમ નથી.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન


