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

પેટા િવભાગીય કચેર : િવસાવદર-૨, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૧, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 19/07/2017, સમય : 16:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી જે સી રૈયાણી, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, િવસાવદર-૨, મો.૯૮૭૯૨૦૨૫૩૬

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ી વીણભાઈ બાવકુભાઈ

સાવિલયા ; મુ :- બરડયા
મોબાઇલ નં :- ૯૯૧૩૯૫૮૭૭૧

1.  ડ.ઓ. ની ડઝાઇન ફેરવવાની તથા એક
ને  એક  સવ ે  નંબર  મા ં  િશટ ંગ  આપવા
બાબત,  ફોટ  ઓફસ  માં  ટાફ  વધારવા
બાબત

1 .      ડ.ઓ.  ની  ડઝાઇન ફેરવવાની  બાબતે
જણાવવાનું કે હાલ નવી ડઝાઇન ના ડ ઑ યૂઝ
આવે છે અને જૂની ડઝાઇન ના ડ.ઑ. યૂઝ યાં
લગાડવામાં  આવેલ છે તે જયાએ સવે  કયા  હાથ
ધર  ને  નવા  ડ  ઑ  મૂકવાની  કાયવાહ  હાથ
ધરવામાં આવેલ છે તથા એક ને એક સવે નંબર માં
િશટંગ આપવા બાબત એ નીિત િવષયક બાબત છે
તથા ઓફસ માં ટાફ વધારવો એ પણ એક નીિત
િવષયક બાબત છે.

િનકાલ
ટાફ વધારવા

2 ી શામભાઇ નકરાણી, ગામ:-
બરડયા મોબાઇલ નં :-
૯૪૨૮૭૦૫૬૬૧

૧૧ કેવી લાઇન માં ગાળો લાંબો હોય પોલ નો
વધારો  કરવા બાબત તથા પાદર ચોક માં
કેબલ નખવા બાબત.

સદર બાબતે થાિનક પેટા િવભાગ કચેર ારા જર
સવે કયા હાથ ધર અને દવસ ૧૦ માં સદર કામ
માલ  સમાન  ની  ઉપલધી  મુજબ  પૂં  કરવામાં
આવશે

સદરહુ ં  થળે  એક પોલ ઊભો કર કામગીર તા.
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ કામગીર પૂણ કર રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 ી બાબુભાઇ કાળુભાઇ મકવાણા
; ગામ :- બરડયા , મોબાઇલ
ન :- ૯૫૭૪૩૭૫૬૦૫

વોટર  વકસ  નુ ં  ાસફમર  અલગ  કરવા
બાબત તથા ગૌ શાળા માં ૧૧ કેવી ફેરવવા
બાબત તથા પી.એચ.સી. ની લાઇન ફેરવાબા
બાબત

સદર બાબતે થાિનક પેટા િવભાગ કચેર ારા જર
સવે કયા હાથ ધર અને જર દરખાત મોકલી અને
દરખાત મંજૂર  થયે  સદર કામ માલ સમાન ની
ઉપલધી મુજબ પૂં કરવામાં આવશે

ગૌશાળાની ૬૦ મીટર જેટલી લાઇન િશટંગ નું કામ
તા.૦૪.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂં કરવામાં આવેલ છે
તથા વોટર વકસ નું ાસફોરમેર અલગ કર આપેલ
છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 ી અરિવંદભાઇ ભાનુભાઇ
સાંગાણી , ગામ :- રતાંગ ,
મોબાઇલ નં :- ૯૯૭૯૨૨૨૩૧૬

4.  રતાંગ થી ૧ ક.મી. દુર ૬૬ કેવી છે જેના
લીધે ૧ કલાક પાવર જે..વાય. માં ય છે
તેની સમયા બાબત

4.     અગાઉ રતાંગ ગામ એ ઈરયા જે  વાય
ફડર કે જે ૬૬ કેવી મોટ મોનોપર સબ ટેશન
માંથી નીકળતું હતું એ નવું મધરડ ( રતાંગ ) સબ
ટેશન થવાથી ૧૧ કેવી મઘરડ જે..વાય. ફડર
માંથી  ડવામાં  આવેલ છે  આથી સદર ગામ જે
અગાઉ ૧૦ ક.મી. દૂર ૧૧ કે વી લાઇન માંથી ડેલ
હતું તે હવે ફત ૧ કમી નક ની લાઇન માંથી
ડવામાં  આવેલ છે  આમ સદર ગામ નો પાવર
બાબતનો  નું િનરાકરણ કરેલ છે પરંતુ તેઓ ની
અંગત રજૂઆત એવી છે કે તેમણે રતાંગ ગામ માટે
અલગ થી ફડર આપી ન શકાય

િનકાલ
ફડર િવભાજન
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5 ી ભરત ભાઈ કે કોટડયા ;
ગામ :- નાના કોટડા ; મોબાઇલ
નં :- ૯૫૩૭૧૨૭૪૨૧

5.  સૌર ઉ ની રજૂઆત, અંદર ાડ ૧૧ કે
વી લાઇન તથા મેટેનસ વક

5.     આ બાબતે રજૂઆત કતા ને બ પૂંછતા
તેઓ જણાવે છે કે સૌર ઉ માં જેઓની માંગણી છે
તેઓને  તાકાિલક  સૌર  ઉ ના  વીજ  કનેશનો
આપવા તે બાબતે જણાવવાનું  કે  સૌર ઉ ના
વીજ કનેકશનો અમાર ઉપલી કચેર ના આપેલા
લાંક મુજબ આપવામાં આવે છે તથા દરેક ફડર ને
તથા  વીજ  લાઇન  ને  અંડરાડ  કરવા  બાબતે
જણાવવાનું કે ૨૩૦ મીટર લાઇન અંડરાડ કરવાની
યૂનતમ કમત /-૭૩૨ લેખે /-૧૬૮૪૫૮.૦૦ થવા
ય છે તથા સદર બાબત એક નીિતિવષયક બાબત
છે તથા સમયાંતરે દરેક લાઇન નું મેટેનસ કામ
કરવામાં આવે છે આમ છતાં  કોઈ ચોસ થાન
કે ગ્પ નું મેટેનસ કરવાની જરયાત હોય તો
જણાવવું જેથી આ ુપ નું સમારકામ તાકાિલક કર
શકાય

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

6 ી અશોકભાઇ ધીભાઈ
કોટડયા , સરપંચ ી ; ગામ :-
ેમપરા ; મોબાઇલ નં :-
૯૯૦૯૬૬૧૫૦૨

ેમપરા ગામેથી પૂવા તરફ ૧૨ ફૂટ ના રતા
ઉપર  થાંભલાઓ નાખવામાં  આવેલ  છે  તે
નડતરપ થાંભલા ફેરવવા બાબત

સદર બાબતે થાિનક પેટા િવભાગ કચેર ારા જર
સવે કયા હાથ ધર અને જર દરખાત મોકલી અને
દરખાત મંજૂર  થયે  સદર કામ માલ સમાન ની
ઉપલધી મુજબ પૂં કરવામાં આવશે

સદર કામ માં ણ પોલ િશટ કર અને કામિગર
તા.૦૬.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ી અરિવંદભાઇ જેસભાઈ
રબડયા ; ગામ :- સરસઈ ;
મોબાઇલ નં :- ૯૮૭૯૬૭૯૨૩૮

7.  અમા ખેતીવાડ વીજ કનેશન યાં સબ
ડિવજન માં આવે છે તે ની કર આપવા
બાબત

7.     સદર બાબતે રજૂઆત કતા ી ને બ પૂંછતા
તેઓ જણાવે છે કે તેઓ વીજ બલ િવસાવદર-૨ પેટા
િવભાગ કચેર માં ભરે છે પરંતુ તેઓ ને વીજ પાવર
૧૧ કેવી નવડલા ફડર માંથી આવે છે જે િવસાવદર
પેટા િવભાગ કચેર -૧ હેઠળ નું  ફડર છે આથી
રજૂઆત  કતા   ને  જણાવેલ  છે  ક ે  તેઓએ ફોટ
િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર -૨ માં નધાવવો અને
િવસાવદર પેટા િવભાગ કચેર -૨ ારા તમાનો ફોટ
રેપર કરવામાં આવશે અને આ બાબત બી જર
સૂચના નાયબ ઇજનેર ી િવસાવદર પેટા િવભાગ
કચેર-૨ ને આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ
ફડર બદલવા


