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

પેટા િવભાગીય કચેર : મદરડા, િવભાગીય કચેર : જુનાગઢ રલ-૨, વતુળ કચેર : જુનાગઢ, તારખ : 12/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એચ એચ સોની, નાયબ ઇજનેર, પેટા િવભાગીય કચેર, મદરડા, મો.૯૮૭૯૨૦૨૧૫૧

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 ીકાનભાઇ દેવરાજભાઈ

રાખોલીયા,ગામ-સમઢયાળા,m-
99986 47848

રહેઠાણ િવતાર  માં  થી  ૧૧  કે.વી.ખેતીવાડ
લાઇન ફેરવવા બાબત

આ  બાબતે  માનનીય  ધારાસયી  ારા  પણ
ભલામણ કરાયેલ છે. આ કચેર ારા અરદાર ી ને
સાથે રાખી મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ કરવાની
કામગીરમાં  ૧૧  કે.વી.  લાઇનનો ૧ પોલફેરવવો,  ૧
તાણયો લગાવવો, ૧ ોજેશન ોસ આમ લગાવવું
તેવી કામગીર કરવાની થાય છે. ઉપલી કચેર ને
દરખાત ન.૧૮૪૬૦૬ મોલી અપાયેલ છે. જેની મંજૂર
મયા બાદ જર માલસામાન મયેથી િવના િવને
આ કામગીર દવસ ૪૦ મા પૂર કરવામા આવશે

આ  બાબતે  માનનીય  ધારાસયી  ારા  પણ
ભલામણ કરાયેલ છે. આ કચેર ારા અરદાર ી ને
સાથે રાખી મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ કરવાની
કામગીરમાં  ૧૧  કે.વી.  લાઇનનો ૧ પોલફેરવવો,  ૧
તાણયો લગાવવો, ૧ ોજેશન ોસ આમ લગાવવું
તેવી કામગીર કરવાની થાય છે. ઉપલી કચેર ને
દરખાત ન.૧૮૪૬૦૬ થી મંજૂર કર સદર કામગીર
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭  ના  રોજ  પૂણ  કર  રજૂઆતનો
િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

2 ી રામદૂત પેો િલયસ, ગામ-
મદરડા m- 98252 21577

વોટેજ નો  હોવાથી અલગ ાસફમર
કરવું

આ  કચ ેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ કરવાની કામગીરમાં
૧૧  કે.વી.  લાઇન ટેિપંગ ૧ અને  નવુ ં  ૨૫ કેવીએ
ાસફમર સટર ઊભું કરવું તેવી કામગીર કરવાની
થાય છે. ઉપલી કચેર ને દરખાત ન.૧૮૪૬૦૮ મોલી
અપાયેલ  છે .  જ ેની  મંજ ૂર  મયા  બાદ  જર
માલસામાન મયેથી િવના િવને આ કામગીર દવસ
૪૦ મા પૂર કરવામા આવશે

સદરહુ કામગીર તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 આર્સ એડ કોમસ કોલેજ,
ગામ-મદરડા m-02872-
242525

વોટેજ નો  હોવાથી અલગ ાસફમર
કરવું

આ  કચ ેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ છે તે મુજબ કરવાની
કામગીરમાં ૧૧ કે.વી. લાઇન ટેિપંગ ૧ અને નવું ૨૫
કેવીએ ાસફમર સટર ઊભું કરવું તેવી કામગીર
કરવાની  થાય  છે  ॰ઉપલી  કચેર  ને  દરખાત
ન.૧૮૪૬૦૮ મોલી અપાયેલ છે. જેની મંજૂર મયા
બાદ જર માલસામાન મયેથી િવના િવને  આ
કામગીર દવસ ૪૦ મા પૂર કરવામા આવશે.

સદરહુ કામગીર તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 મનીષભાઈ અમૃતલાલ
રાખોલીયા,ગામ-બાબર
તથ,m-99047 96144

3  ફ ેજ  એ  મા ં  પાવર  સલાઈ  બદલવા
બાબત

આ  કચેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ નવી હળવા દબાણ
ની  વીજ લાઇન ૮૦ મીટર  ઊભી  કર  નકના
ટ.સી.  માં  વીજ  ડાણ  ડ  દેવાની  કામગીર
કરવાની  થાય  છે.  ઉપલી  કચેર  ને  દરખાત
ન.૧૮૪૬૧૦ મોલી અપાયેલ છે. જેની મંજૂર મયા
બાદ જર માલસામાન મયેથી િવના િવને  આ
કામગીર દવસ ૩૦ મા પૂર કરવામા આવશે

સદરહુ કામગીર તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ
છે

િનકાલ
મેઇટેનસ
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5 સરપંચ ી ,ામ પંચાયત
ગામ-મદરડા m- 99136
86303

મદરડા -સાસણ રોડ પર આવતા વીજ પોલ
ફેરવવા બાબત

આ  કચેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે  મુજબ હળવા દબાણ ની
વીજ લાઇન ૧.૫ ક.મી. કાઢ નાખી કેબલ નાખવાની
અને ૪ એલ .ટ .પોલ નવા ઊભા કરવાની કામગીર
કરવાની થાય છે.  ઉપલી કચેર  ને  દરખાત ન.
૧૮૪૬૧૧ ( DISS દરખાત ન. ૩૬૨૮) મોલી અપાયેલ
છે.  જેની  મંજૂર  મયા  બાદ  જર  માલસામાન
મયેથી િવના િવને આ કામગીર દવસ ૬૦ મા
પૂર કરવામા આવશે. ( તાલુકા િવકાસ અિધકારી
નો ભલામણ પ મળેલ છે )

સદરહુ રજૂઆત મુજબ ૦૪ એલટ પોલ તથા ૧.૫
કમી એલટ એબી કેબલ નાખવાની કામગીર તા.
૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

6 સરપંચ ી ,ામ પંચાયત,
ગામ- દાાણા m- 98794
42118

ટેિલફોન ટાવરવા 11 કેવી લાઇન ગામના
ગરબી  ચોક  માથી  નીકળતી  હોય  ક ેબલ
નાખવા  બાબત  તથા  બસ  ટ ેડ  વાળુ ં
ટ.સી.ફેરવવા બાબત

આ  કચેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ પેટા -૧ માટે ૧૧
કેવી લાઇન ૧૫૦ મીટર અને ટ.સી.૨૫ કેવીએ કાઢ
નાખી , હયાત ટ,સી. ૬૩/૧૦૦ કેવીએ મોટું કર એલ
.ટ .કેબલ ૧૫૦ મીટર નાખવાની કામગીર કરવાની
થાય  છે  .  તે  માટે  દરખાત  ન.૧૮૪૬૧૫  મોલી
અપાયેલ છે. પેટા -૨ માટે ટ .સી. નું  થળ
થોડે દૂર ફેરવવું તથા ૧૦ મીટર લંબાઈ ના ૪ પોલ
ઊભા કારવાની કામગીર કરવાની થાય છે. તે માટે
ઉપલી  કચેર  ને  દરખાત  ન.  ૧૮૪૬૧૮  મોલી
અપાયેલ  છે .  જ ેની  મંજ ૂર  મયા  બાદ  જર
માલસામાન મયેથી િવના િવને આ કામગીર દવસ
૬૦ મા  પૂર  કરવામા  આવશે.  (  તાલુકા  િવકાસ
અિધકારી નો ભલામણ પ મળેલ છે તેથી DISS
દરખાત ન.૩૬૨૯ મોલી અપાયેલ છે. )

સદર કામગીર તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કર
રજૂઆતનો િનકાલ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

7 ીપી.એમ.ઢેબરયા, ગામ-
મદરડા, m- 99243 61783

મદરડા બાલા-૧ તથા ૨ માં  લો- વોટેજ
બાબતે

આ  કચેર  ારા  અરદાર  ી  ન ે  સાથ ે  રાખી
મોજણીકામ કરેલ છે તે મુજબ ૧૧ કેવી લાઇન માં થી
ટેિપંગ-૧ , નવી ૧૧ કે.વી. લાઇન ૫ મીટર , ટ .સી
.થળ ફેર -૧, તથા એલ ટ. કેબલ ૧૨૦ મીટર ની
કામગીર કરવાની થાય છે. ઉપલી કચેર ને દરખાત
ન.૧૮૪૬૧૯ મોલી અપાયેલ છે. જેની મંજૂર મયા
બાદ જર માલસામાન મયેથી િવના િવને  આ
કામગીર દવસ ૬૦ મા પૂર કરવામા આવશે.

સદરહુ રજૂઆત મુજબ ૦૧ ટસી થળ ફેરફાર કર
તથા ૦.૧૨૦ કમી એલટ એબી કેબલ નાખવાની
કામગીર તા. ૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પૂણ કરેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ


