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

પેટા િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા શહેર, િવભાગીય કચેર : પાલીતાણા, વતુળ કચેર : ભાવનગર, તારખ : 06/07/2017, સમય : 10:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી આર એલ પારેલીયા - ૯૮૭૯૨૦૦૮૩૫

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 ઘનયામભાઈ િસહોરા સવોદય સોસાયટ હેર સોચાલય પાસે નો

ાસફમર નો ભાંગેલ પોલ બદલવા બાબત
પોલ નવો ઉભો કરવામાં આવશે પોલ નવો ઉભો કર િનરાકરણ કરેલ છે. િનકાલ

મેઇટેનસ
2 ઘનયામભાઈ િસહોરા સરદારનગર સોસાયટ ના રહસો ારા વખચે

પોતાના  વીજડાણ  તથા  ટ  લાઈટ
નાખાવેલ , તેમાંથી આપેલ અય વીજડાણ
દુર કરવા બાબત

સદર લાઈનની માિલક પી..વી.સી.એલ. કપનીની
છે. અને તાંિક રતે શય હોય અય વીજ-ડાણ
યાનુંસર આપવામાં આવેલ હોય છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 ઘનયામભાઈ િસહોરા પાલીતાણાના  રેવે  ફાટક થી  મેઈન બઝાર
સુધી ૧૧ કે.વી.ના વાયરો બદલાવી એચ.તી.
એ.બી.સી. નાખવા બાબત

આઈ.પી.ડ.એસ યોજના અંતગત ૨૯ ક.મી.  અંદર
ાઉડ ંક બેઇઝ મંજુર થયેલ છે. સદર કામ યારે
પૂણ કર શકાસે.

આઈ.પી.ડ.એસ યોજના અંતગત ૨૯ ક.મી.  અંદર
ાઉડ  ંક  બેઇઝ મંજુર  થયેલ  છે.  સદર  કામ
સરકારી ની યોજના અનુસાર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
કમ

4 ઘનયામભાઈ િસહોરા પાલીતાણા  ઘેટ  રગ  રોડ  પાસેની  આવેલ
પટેલ સમાજની વાડ પાસે આવેલ ચબુતરા
ઉપરથી  પસાર  થતી  એલ.ટ.  એ.બી.સી.
લાઈન દુર કરવી

સદર ચબુતરા પાસેની લાઈનનું સવે તા.૭.૦૭.૧૭ ના
રોજ કરતા, તેનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર રતે લાઈન
ની  નીચે  કર ેલ  છે ,જ ે  બાબતે  તેઓને  નોટસ
બવવામાં આવશે.

તારખ ૦૭/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ થળ તપાસણી કર
ગેરકાયદેસર  બાંધકામ  કરવા  બદલ  શહેર  પેટા-
િવભાગીય  કચેર  ારા  પ  નં  ૨૧૪૭  તારખ
૨૪/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ નોટસ પાઠવી આપેલ છે કે
સદર ચબુતરા નું બાંધકામ િનયમ મુજબ નથી

િનકાલ
મેઇટેનસ


