પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ નામ

જિલ્લો:- પોરબંદર
અરજીની બાબત સંબધં િત કચેરી /

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

ધવભાર્
૫

નકુ મ વેલજી

રોજીવાડા ર્ામે

પ.ગ.ુ વી.ક.લી.

ુ જી
મર

સતવારા

પેટા

સમાિની

કચેરી, બર્વદર.

સદર કામર્ીરી પ્રોજેર્કટ નંબર

ુ બ
ધવભાર્ીય મિ

તારીખ-૧૬-૦૪-૨૦૧૬ના

૧૩૪૧૦૧ ધનકાલ
રોિ

નડતરરૂપ થાંભલો દુર કરી પ ૂર્ગ કરી આપેલ

બાજુમાં નડતર

ુ દ ધનરાકરર્
છે . આથી સદર ફરરયાદન ંુ સખ

રૂપ થાંભલો

કરે લ છે .

હટાવવા બાબત.

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ
૮

જિલ્લો:- પોરબંદર

અરજીની

સંબધં િત કચેરી /

નામ

બાબત

ધવભાર્

કેશ ુ રાર્ા

રહેર્ાક

પ.ગ.ુ વી.ક.લી.

સાદીયા

પ્લોટમાં

પેટા

આવેલ

કચેરી, બર્વદર.

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

બર્વદર ર્ામમાં વાછોડા રોડ પર નવા ર્ામતળમાં ધનકાલ

ધવભાર્ીય શ્રી કેશ ુ રાર્ા સાદીયાના રહેર્ાંક પ્લોટમાં આવેલ
ધવિપોલ

મકાન

બાંિકામ

માટે

નડતરરૂપ

હોઈ

વીિપોલ

ુ બ, અત્રેની
અરિદાર દ્વારા હટાવવાની કરે લ અરજી મિ

હટાવવા

કચેરી દ્વારા તા-૨૧/૦૩/૨૦૧૬

બાબત

રોિકામ કરી,અરિદાર ને ભેર્ા રાખી, એલ ટી લાઈન
શીફ્ટીંર્ ન ંુ એસ્ટીમેંટ

ના રોિ િરૂરી સવે –

રૂ ૪૫૦૨.૦૦ ન ંુ

અરિદારને

તા-૨૨/૩/૨૦૧૬ થી આપવામાં આવેલ છે . તથા
અરિદાર દ્વારા સદર રકમ ભરપાઈ કરી આપવા
બાબતે લેખખત સમંધત આપેલ છે . આથી અરિદાર દ્વારા
રકમ

ભરપાઈ થયે સદર કામર્ીરી તાત્કાખલક પ ૂર્ગ

કરવામાં આવશે.

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની બાબત
૯

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત કચેરી ધનકાલની કક્ષા

નામ

/ ધવભાર્

શ્રી અરભમ સોઢાર્ા ર્ામાં

પ.ગ.ુ વી.ક.લી.

કારાવદરા

રરમાર્કસગ

સોઢાર્ા ર્ામ માં વીિ પરુ વઠો ૧૧કેવી સોરઠી જે.જી.વાય. ધનકાલ

વીિ પરુ વઠો

પેટા ધવભાર્ીય રફડરમાંથી આપવામાં આવે છે તથા સોઢાર્ા વાડી ધવસ્તાર

પ ૂરો પડતાં

કચેરી,

માં વીિ પરુ વઠો ૧૧કેવી સોઢાર્ા એ.જી. રફડર માંથી

ખેતીવાડી તથા

બર્વદર.

આપવામાં આવે છે . આ બન્ને રફડરો ૬૬કેવી અડવાના સબ

જ્યોધતગ્રામ રફડર

સ્ટેશન માંથી નીકળે છે . આ બન્ને રફડરો વચ્ચે કુ લ ૮ લોકેશન

ના ક્રોધસિંર્ દૂર

માં ૧૧ કેવી ના ક્રોધસિંર્ આવેલ છે . જે તમામ એમ.એમ.જી.

કરવા બાબત.

ુ ીમાં દુર કરે લ છે .
ર્ેંર્ દ્વારા તારીખ-૨૧-૦૪-૨૦૧૬ સિ

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની બાબત
નામ

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

કચેરી
ુ ામે
મજીવાર્ા મક

પ.ગ.ુ વી.ક.

ગ્રામ

ર્ામમાં અવાર

લી.

પંચાયત

નવાર વીિ

ધવભાર્ીય

મજીવાર્ા

પરુ વઠો ખોરવાય કચેરી,

નાંખેલ છે . તેમિ ટ્રાન્સફોમગરન ંુ

િવા બાબત.

ધનરાકરર્ કરે લ છે .

૪૨ સરપંચ શ્રી

મજીવાર્ા ર્ામ ખાતે

તા ૨૩.૦૩.૨૦૧૬ ના રોિ ર્ામના ધનકાલ

પેટા ટ્રાન્સફોમગમાં તાંધત્રક ખામી સર્જગતા ફોરફોલ્ટી થયેલ હત ંુ જે

બર્વદર.

ટ્રાન્સફોમગર તરુ ં ત તારીખ ૨૪.૦૪.૨૦૧૬ના રોિ બદલાવી
નવ ંુ અથીંર્ કરી ફરરયાદન ંુ

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ –
તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
૩

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત કચેરી ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

નામ

બાબત

/ ધવભાર્

આવડા

મોઢવાડા

પ.ગ.ુ વી.ક.લી.

શીશલી ર્ામમાં હાલ ૧૧ કેવી મજીવાર્ા જે.જી.વાય ફીડરમાંથી ધનકાલ

કરશન

૬૬કેવી

પેટા

વીિપરુ વઠો આપવામાં આવે છે . જે ફીડર ૬૬ કેવી બર્વદર S/S

ધવભાર્ીય

માંથી નીકળે છે .તથા શીશલી વાડી ધવસ્તારમાં ૧૧ કેવી પંચકોશી

આપવા

કચેરી,

એજી ફીડરમાંથી વીિપરુ વઠો આપવામાં આવે છે . જે ફીડર ૬૬

બાબત.

બર્વદર.

કેવી ર્ોરાર્ા S/S માંથી નીકળે છે . તદ્દઉપરાંત શીશલી

મોઢવારડયા માંથી લાઇટ

વાડી

ધવસ્તારમાં ૬૬ કેવી બર્વદર s/s માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી
શીશલી એજી ફીડરમાંથી પર્ વીિ પરુ વઠો આપવામાં આવે છે .
ુ કે જે ખીમા વસતા વારા એ જી ગ્રપ
ુ
સદર અરિદારન ંુ એ જી ગ્રપ
ુ ૧૧ કે વી પંચકોશી એ જી ફીડરમાં છે લ ં ુ
થી ઓળખાય છે જે ગ્રપ
ુ છે જેથી ધસિંર્લ ફેઝ દરધમયાનના લો વોલ્ટેિ અનસ
ુ િ
ગ્રપ
ં ાને
પંચકોષી એ જી ફીડર ન ંુ એલ.એસ.ટી.સી. ૧૬૦ કેવીએ થી

ુ ેલ છે તથા તા ૧૮-૦૪-૨૦૧૬ ના
બદલાવી ૨૦૦ કેવીએ ન ંુ મક
ુ ના ગ્રાહકના ધસિંર્લે ફેઝ વોલ્ટેિ લીિેલ છે જે
રોિ સદર ગ્રપ
ુ પડેલ છે તથા તા
વોલ્ટેિ ધસિંર્લ ફેઝ દરધમયાન ૨૨૦ માલમ
૧૮-૦૪-૨૦૧૬ ના રોિ અરિદાર દ્વારા પોતાની ફરરયાદ ન ંુ
ધનરાકરર્ બદલ લેખખત આપેલ છે

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
નામ

બાબત

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

કચેરી /
ધવભાર્

૧૩ થાનકી
ુ ાઈ
જીતભ

સીમર

પ.ગ.ુ વી.ક.લી.

૧૧ કે વી વત ું ુ જે જી વાય ફીડર માં સીમર, ઈશ્વરીયા,

ર્ામમાં

પેટા

રોઝીવાડા અને ઝારે રા એમ કુ લ ચાર ર્ામ આવતા હોઈ

ધવભાર્ીય

પ ૂરતા વોલ્ટેિ થી ૨૪ કલાક થ્રી ફેઝ વીિ પરુ વઠો ૬૬ કે વી

ફેઇિ વીિ

કચેરી,

ભોધમયાવદર S/S માંથી પ ૂરો પાડવામાં આવે છે . ફીડર

પરુ વઠો ર્મે

બર્વદર.

મેન્ટેનન્સ વકગ / ફીડર ફોલ્ટ / ફોલ્ટ એટે ન્ડ કરવા તેમિ િરૂર

લાલજીભાઈ આવતા ફૂલ

ત્યારે વચ્ચે
કાપ

પડયે ક્રોસીંર્ માટે લાઈન ર્કલીયર લેવાતી હોય છે .
સદર ફીડરમાં આવતા ક્રોસીંર્ લોકે શન

મ ૂકવામાં

(૧) ૩૯-૪૦ એલ ટી કેબલ દ્વારા

આવે છે

(૨) ૪૩-૪૪ ૧૧ કે વી XLPE દ્વારા
(૩) ૪૫-૪૬ એલ ટી કેબલ દ્વારા
(૪) ૬૪-૬૫

૧૧ કે વી XLPE દ્વારા

ધનકાલ

(૫) ૧૧૦-૧૧૧ ૧૧ કે વી XLPE દ્વારા
અર્ાઉ થી દુર કરાયેલ છે
તથા અન્ય ક્રોસીંર્ લોકેશન
(૧) ૩૬-૩૭ (૨) ૧૦૩-૧૦૪
(૩) ૫૩-૫૪ (૪) ૧૨૫-૧૨૬ (૫) ૧૫૦ – ૧૫૧
૧૬૫ તા ૧૯-૦૪-૨૦૧૬ તથા
ડીવીિન TMS-MMG

તા ૨૦-૦૪-૨૦૧૬ ના રોિ

ર્ેર્ દ્વારા ઈશ્વરરયા એજી ફીડરની

એલટી લાઈનમાં એરીયલ બંચ કેબલ દ્વારા
કરવામાં આવેલ છે

(૬) ૧૬૪ –

ક્રોસીંર્

દૂર

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
નામ

બાબત

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

કચેરી /
ધવભાર્

૪૮ શ્રી લખમર્ વીિ કનેર્કશન કોસ્ટલ
લીલાભાઈ

સમયસર

મોઢવાડીયા આપવા
બાબત

શ્રી લખમર્ લીલા મોઢવાડીયા એ તારીખ:- ૨૪/૧૧/૨૦૧૫ ના ધનકાલ

સ.ડી.

રોિ રૂ. ૨૦૦ રસીદ ન. ૬૫૦૭૯૪ થી ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ માટે

પોરબંદર

કોસ્ટલ પેટા ધવભાર્ીય કચેરીમાં અરજી કરે લ છે . પોરબંદર
જીલ્લામાં કોસ્ટલ પેટા ધવભાર્ીય કચેરી નીચે આવતા ધવસ્તારમાં
ડાકગ ઝોન હોવાથી ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ો આપવાની કાયગવાહી બંિ
હતી. પરં ત ુ ડાકગ ઝોન ઉઠયા પછી નવી ૧૪૪૩ અરજીઓ આવેલ
ુ બ
જેનો ડ્રો ર્ત વષગ ૨૦૧૨ માં થયેલ અને તેમાં અગ્રતાક્રમ મિ
ુ બ દર વષે જે તે
દરે ક અરજીને સરકાર શ્રી ના ધનયમમિ
જીલ્લા/પેટા-ધવભાર્ીય કચેરીને

ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ આપવા

ુ બ અગ્રતાક્રમ મિ
ુ બ
માટે નો લક્ષયાંક આપવામાં આવે છે . તે મિ
અગ્રતાના િોરર્ે ખેતીવાડી વીિ િોડાર્ો આપવામાં આવે છે .

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
નામ
૩૮ શ્રી રમેશ

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત કચેરી ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

બાબત

/ ધવભાર્

ઈલેર્કટ્રીક

કોસ્ટલ

લોક સંવાદ સેત ુ (લોક દરબાર) કાયગક્રમમાં આવેલા પ્રશ્ન ન વહીવટ ધનકાલ

સ.ડી

ુ બ
–સી-લોક દરબાર પ્રશ્ન ન ૩૮-૨૦૧૬ નાં પ્રશ્ન ૩૮ તથા ૩૯ મિ

પોરબંદર

ર્જવર ર્ામમાં

ર્ાંર્ા વાર્જ લાઈન નાં
એંર્લ
બદલવા

પા.શાળાથી શંકર મંરદર તેમિ શંકર મંરદર થી

ુ ી એલ.. ટી લાઈન મેન્ટેનન્સ તથા AB કેબલ
બાબ ુ મેરૂ નાં ઘર સિ
ુ બ
નાખવા માટે સ્થળ પર મોિર્ી કરવામાં આવેલ છે અને તે મિ
પ્રો ન ૧૩૪૨૮૪ મંજુર થયેલ છે . જે કામર્ીરી તારીખ-૧૨-૦૪૨૦૧૬ના રોિ પ ૂર્ગ કરે લ છે .

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
નામ
૩૯ શ્રી રમેશ

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત કચેરી ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

બાબત

/ ધવભાર્

ઈલેર્કટ્રીક

કોસ્ટલ

પ્રશ્ન ન ૩૯ અન્વયે પ્રાથધમક શાળા નજીક આવેલ ટ્રાન્સફોમગર ધનકાલ

સ.ડી

સેન્ટરને ફરતે ફેન્સીંર્ ન ંુ કામ તારીખ-૦૫-૦૪-૨૦૧૬ના રોિ કરી

પોરબંદર

આપેલ છે .

ર્ાંર્ા વાર્જ લાઈન નાં
એંર્લ
બદલવા
તથા
ટ્રાન્સફોમગરને
ફેન્સીંર્ કરવ ંુ

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
અરિદારન ંુ અરજીની

ક્રમ નામ

બાબત

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

કચેરી /
ધવભાર્

૪૪ શ્રી

ુ માં ધનકાલ
કુ છડી વાડી ધવસ્તારમાં આવેલ ભીમા લખમર્ વાળં ગ્રપ

(૧) ભીમા

કોસ્ટલ સ.ડી (૧)

રૂપીબેન

લખમર્ વાળં

પોરબંદર

નાર્ભાઈ

ુ માં
વીિળી ગ્રપ

૧૩૪૨૮૮ થી મંજુર થયેલ છે જેની કામર્ીરી તારીખ-૧૪-૦૪-

કુ છડીયા

વાયર એન્ર્લ

૨૦૧૬ના રોિ પ ૂર્ગ કરે લ છે .

એન્ર્લ બદલવા માટે િરૂરી સવે કરી તાંધત્રક મંજૂરી માટે પ્રો.ન.

બદલવા અંર્ે
ુ માં
સામત માંર્ાવાળા ગ્રપ

(૨) સામત

(૨) કુ છડી વાડી ધવસ્તારમાં આવેલ

માંર્ાવાળા

એન્ર્લ બદલવા માટે િરૂરી સવે કરી તાંધત્રક મંજૂરી માટે પ્રો.ન.

ુ માં વાયર
ગ્રપ

૧૩૪૨૮૬ થી મંજુર થયેલ છે જેની કામર્ીરી તારીખ-૧૬-૦૪-

એન્ર્લ બદલવા

૨૦૧૬ના રોિ પ ૂર્ગ કરે લ છે .

અંર્ે

પત્રક – ૧
- લોક સંવાદ સેત ુ અંતર્ગ ત મળે લ અરજીઓ તાલકુ ો :- પોરબંદર
ક્રમ અરિદારન ંુ અરજીની
નામ

જિલ્લો:- પોરબંદર
સંબધં િત કચેરી /

ધનકાલની કક્ષા

રરમાર્કસગ

બાબત

ધવભાર્

વાડી

ુ ા વીિ ધનકાલ
પી.જી.વી.સી.એલ મંડેર ર્ામની ખીતીવાડી ધવસ્તારમાં ખેતીવાડી હેતન

રાજુભાઈ

ધવસ્તારમાં

.

િોડાર્ માટે ટોટલ ૩૮ અરજીઓ આવેલ હતી તેમાંથી તમામ

કારાભાઈ

વીિ

પેટા ધવભાર્ીય

ુ ાર GGRC ને મોકલવામાં આવેલ છે .
અરજીઓ ને ધનયમાનસ

કનેકશન

કચેરી,માિવપરુ

જેઅમાંથી ૧૧ અરજીઓનાં FPA થતા તેઓને અંદાિપત્ર

૨૦ બાલસ

વહેલી તકે

પાઠવવામાં આવેલ હતાં અને તેમાંથી ૧૦ અરિદારો દ્વારા

મળે એ

ુ ગ કરવામાં આવેલ
અંદાિપત્ર ભરભાઈ કરતા તેઓના કામ પર્

બાબતે

ુ ાં વાડી ધવસ્તારમાં રહેર્ાંક હેત ુ માટે િરૂરી દસ્તાવેજી
છે . વધમ
ુ ાર રહેર્ાંક હેત ુ માટે
પરુ ાવા સાથે અરજી કરવાથી ધનયમાનસ
વીિ િોડાર્ વહેલી તકે આપવામાં આવે છે

