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પક-૧
'પીવીસીએલ િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

િવભાગીય કચેર : પોરબંદર શહેર, વતુળ કચેર : પોરબંદર, તારખ : 10/03/2018, સમય : 15:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી બી. પી. રાડા, નાયબ ઈજનેર, ઉોગનગર, મોબ: ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦

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 ગોિવંદ આર. પોપટ.

સેેટરી,એ.પી.એમ.સી.
પોરબંદર. મો.૯૯૨૫૦૩૩૫૫૫

માકેટ યાડ માં કાયમી લાઈટ-પાવર એક વાર
બંધ થાય છે તે બાબત.

પોરબંદર  નગર પાિલકા  ારા  નવી  ટ  લાઈટ
હાફની  કામગીરની  અરના  આધાર ે  ખાપટ
િવતારમાં  મોટા  ભાગની જયાએ ટ લાઈટની
કામગીર  હોવાથી  એલ.ટ.  લાઈનમાં  હાફ  વાયર
ખચવાની કામગીર હોવાથી એલ.ટ. નો પાવર બંધ
કરવો પડતો હતો. જે કામગીર પૂણ થવામાં હોય
સદર  રહેશે નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

2 જયે મોહન શગરખીયા-
C/O.હરદાસ રા હરજન જુનો
વણકર વાસ છાયાં.
મો.9723857527

નવા િવજડાણ માટે સદર  અરજદારન ે  અર  ફમ  તથા  સ ંબ ં િધત
દતાવે પુરાવા  સાથે  કમલાબાગ પેટા-િવભાગીય
કચેરમાં અર કરવા જણાવેલ છે.

થળ પર િવજય મોહન શીનગરખીયા ના નામ ની
૬૮૭૦/-  નું કલમ ૧૩૫ હેઠળ બીલ ની એરયસ
બાક છે. જેનો દાવો ૪૩/૨૦૧૭ થી ચાલુ છે તથા તેજ
થળ પર કાંિત હરદાસ શીનગરખીયા  ના  નામનું
૮૩૪૯/-  નું વીજ બીલ બાક હોય તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૭
ના  વીજડાણ કાપેલ  છે.  જેથી  થળ પર નવુ ં
વીજડાણ આપી શકાય નહ.

િનકાલ
નવા કનેકશન

3 જલાલ પી. સાદયા
આદયાણા C/O અસીલ.અલી
હુસેન કાદરભાઈ- એસ.ટ.ની
બાજુમાં “ેમકુંજ” પોરબંદર.
મો.૭૬૧૬૪૯૨૦૭૯

નવા િવજડાણ માટે સદર અરજદાર ારા વાણીય હેતુના નવા વીજડાણ
માટે અર ફમ તથા સંબંિધત દતાવે પુરાવા
સાથે  કિતમંદર  પેટા-િવભાગીય  કચેરમાં  અર
નધણી  માટે  રજુ  કરતાં  સદર  બડગ બાંધકામ
િવવાદત હોય પેટા-િવભાગીય કચેર ારા ના-વાંધા
માણપ માટે  નગરપાિલકા પોરબંદરને  લેખતમાં
જણાવેલ.  જે  અવયે  નગરપાિલકા  ારા  સદર
બડગની પરવાનગી .ડ.સી.આર. ને સુસંગત ન
હોવાનું તેમજ કલેકટર સાહેબ તરફથી ચેરમેની ની
સહથી અપાયેલ પરવાનગીનો ઠરાવ રદ કરવામાં
આવેલ હોવાનું જણાવી ના-વાંધા માણપ આપેલ
ન હોય અર દફતરે કરેલ છે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

એકપણ રજુઆત આવેલ નથી


